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গো 
99২8 

৯ 



৫২ 

গাথা ছি গানের খু 
কি ৬৭ 

এখনি ধুকধি টপ! 81৮ 
4৮ %ল | 

(টি এন্র ঠাপা 
রি ধোনি" 24প9115) 
গিনিতে ১৫ এবালা 

(বানণাটো??1 

গন (না গোর 87//৮41৭6 

এ | 
ধলিসধদ নিরিঠু দিদা 

গ31 4101 
বর্টি 10৫ 24৭07 
4 2178 কি দে 
2৮ /44/5 খোর পান 

2৭৮৬7 ॥ 

ি 
৪১৪ (1২ 

783 



৫৩ 

সর্কীলি বেশ এবার 
রিচ থে চে, 
এ দা সেবার? 

গিনি বং ৩ 
নিটল খুশির সহী 90৯ 
চারটি বো ১৫ ৬ধুণ 69৮, 

খনন তগদ রা 
এন উঠ তাক খোর 

€১ চুপ সীদণ্ে। 
€৮10-1ঠিন বিণ সী । 

মঠারনি বেগে দত গাথা 

০৯ ৯. 

২০ সো 
১৯৯২৯ 



৫৪8 

৩ পানির মো9 তে শা" গা 
গুইধ ইপি মোট । 

উন ছুঁডে এইণ্প ভোগে 
এখনি আর্তি । 

পো এ্ে 
দণা্ের এই এক ৫৭ ৃ 

গহ)বঠেরু শো লোপ 
এন / এএার টেরি ছে 

(৫০4 নিক দেনা | 

শিডনের কান্ট পুণের 
সাধ 2১ পরে 
এশিগবে 

০৮৮ এগ ভবে | 

? শোবির নসার্হিত৮ 
শ্যাপন ইার গর? 5916) 

বব বমির 
রী এঠিটিম 29লিথি রেস | 



৫৫ 

চারি দেশে বসে প্ে(ত0০ বের শৈননগানি | 
চেনো তীর বাতি দি লে নি” নিতে উন । 
4 [548৯ বাত" ৮81 ধারে 
গরিধাবে 657 ভিন বারে এ) 
বিন টা পপির হীগাতোবে 

গিবসবাচি যশ দক 1৮ গতি কত পানি । 

. পাহিবে পরিদাধ | 
গঠীর 91০ পু বনে লে, %22/14 2%নিও, এসি বোন 

১2887 ু্তবনাপ নি তাঠার গনি | 

কলম 
ই সেসব 
১৫৬ 

৬৭ 



৫৬ 

দি উ্গার পোলার নি 
পার্ণেে সিট ! 

পি তের পাম দির 
9৮ কিডনি দ্দো। 

এাকীপী-পিঠবের ট? 
ধা ৮1৭ 010 875 

পনের নিলো এ 
5 পেশ ছ83০ 

দপোর্বের ০9৭ €%7 
48/৫লো দে ॥ 

বি রিও ক74 
2 পিন পাতি 34 27974 ৫1 ৪795 

হরিতে ৮৪৯7 1 
(0 কমি ৮৭৫ নালিশ 

লে 19 উপ, 
এর পতিত £ত 
এনে 254৮, 

ঠগিশ এএর্োরা করথাপহনে 
শক্ানে নর ঠলে | 



৫৭ 

পাপ ১17 নে 
ণ 8 ৫147 এয টার 8৯) 
দলা ট১। বিধবার তি 

উর হীন পি £বন' ০7 ধের ?4% 
গরুর মেঘ পুমে। 

£% ঠগার 4 হধে- 
এ পাে। 

সএবে ১1৫ গলিত এই 
৩৭ মেশে নত? | 

পুরীর প্রান রি১/ ৫ 
সে এরি ০৩ এত 9% ফোন 97৭ হিবরনে 

১ সো 2192 ৪৮ ॥ 
9৬ 
টপ (৮ 

১৯৯২১ 



৫৮ 

বাপি ঠবীমিনীরি (বোণ্গা্লি 
বেছি: 218 এষ্টোর্নে। 

নাণার ঠা পানিগ বেদে. 
ফৌবে চীন ছাতা মৌদা 
56 পিউ হে গেসে" 
(9 ইত ঝি রে ধা | 

এরি সার্দিথি গান নীর্ঝে 
রী প্ঠধছিনে ৮ ৬০ 

বোলার হা চোর 

121 0 মার্মিন ৫ 

পথ্েতি রনি ৮৫) ক 
ভিকাবি বেশি 1০৮ ॥ 



৫৯ 

301 সুনর) একী ঠণনি 
8৯ ধাদ এপি দো 

পপ (10/6 সাদ । রন পার্টি লথমা এর। বা” (4০54 চোদে” কত নেগেছে" তাদা বিভা7৭ পারি নরীনিরবীন 
বেমৈছি ঈনে পুদী। 

এরিএকীতি হিনতী জানা পুটএখগো? গতির পি সাদি? গাদন তরদা এটি রানাটি9 এর এটি নদে 
9 মিটি ত৫ 99৫ চুক 24) খপ 4 1108 

ধারা নে পাও গণি | 
১৯ ৩/৫র 
টি 



৬৩ 

বিধি গেট ্িগন? 

ঠা টা লেউতো ১৫5 তন 
তাররিবাণী দুটাভী রীতি 

রশি বেশে? 
৬/৫ব, ৬৮৮৮ নেলি 

ঠহি ২ লো রত 
কদবর্ণে। 

কি 

বাধিত | 
চি 90 ৫ ঠাপ 1 

ধীর $৫৫) 
ছি মগ মোপবিডদে 

ঠেলে ॥ 

পা? 
4৫৫ ৯৯২ 941 



৬৯ 

প্বারা্ি তোর হেমান গা? চূটি। 
পর্িত যেনা পর্ণ বয় উনি গুশটি। 

এর গনী &৭ নিব এপ 
571 তর হানি ঠাপে চুলে, 
ধার তবে টি বারে বালি 

ঘি কু উ হথেনঠর8ি0 

ঠনিত শে রি বিটের এখান 
বো চিপে মো 

রা 
আদার ভোগা সেলের তেন 

ক কর ক র্ন ঠুি। | 

28 | 
২০44 
০০) ১৯৯ 



৬২ 

গধ-4477 (4179 হা পার্ট 
মিনতি এলো দিনেই ভগঠ। 

ঞাথিরে ঞণ একর এপগা 

এড থা নিদ/54ন' 
নাও এগার উিদীপাতানি। 

2ার্লো খানে বিপিন (তে 
পরখ রে ৮৫9 

ভরধার ৫৫ কোথা 
শার্ট মো এটি ূ 

0৭ 0 
৯1 খে? 8৫ চদা 
পনের বা ৬াতঘীর ঘা? 

লও খখিি পর্ধিবে এবার 
(৮7৫46 5/%৭ু খা 

পা ঠা 

৭৪ 



৬৩ 

দিনৰ রেল টানি ভোগা 

ঠার্িদিিবে ঞনিকাঠবে-। 
গানের পৰি এপ 

ঠাপূ্নি মরি বিলে চুরি 
টি? ৮৮ পথে দো 
এই রিনি ধানে কে 
নানা ভোর তথা? 

পানা টা ১৮৫৭) 

এসপি এবাৰ ৭ £পা, 
পি বি 2 রোঠো। 

59৮ ধেধাটি এরি 
এরর 2৫ 17 ঠা। 

€দিক চে চিঠবোঠ 
2৮747৮21৮7৩? 

(থা এর এটাও এসি 
এবথারা প্রাপ্য 267প৫- 1 

বাস 
৬৩ /হেটাবহ 

৯১১৮ 



৬৪ 

গাণু গাগগিতি রিও দীন 
টান চোপর ঠাস 

নি (97৩" পরি 4 এপি 

48 এ 8৮৩, 

এর কণ 
ইনি ৬প | 

পণ গাপটির বি (পা 
গাহি এ্রিখাদো | 

টে হিল বীগিগর্হি 
| হবার মাদুধ | 

০০১) গেট 

পার্ল এপি বু | 

| পি বিহীদ টানে” 

৭১ পিসিবি ১১২৯ 
৭৬ 



৬৫ 

গর এগ বাথ 
/ঠি 2ম দরে -2/274 

গর্িগেঞে £৮/71 
নিক উই 5 

ভিপি £/97778/ 

এশা ঠর্ি 2 সারে 5 
গটি চৌহীএ দিন 

নি )757৯৭4০9 
তো বটিক্থবি॥ 

সাঁগেনোখ] "ঘর 7লৈত 
£মের্ধা পুঙ্গ পরনে 

ঠনে এন ধরে ছিঝে 

ভেসানি টণাগারি পনের ৫ 

9৮8৮2 

সুন/ 6 রি ক কা্ণগ 

2 41472 
বিহু 6৮ঠীর- ৮%/ কল 

এর ঠা্রিণ গর ॥ 

২১শহেধ 

এগার 



৬৬ 

টান 2/47877-1 

পাতাতে বে) 
গন92ধপ দল ক রি দা 

০০ তরি এতে 

90 ৩টি ঘবানিরি ৪ 
নপব শে নিস” 

পয) 

এএগী থে কোর শের রনী 
টি দীন 

টিটি হি. 

এই ক৮৮ নো 

মিলন থিছেঠে 
এ্রবিষীন ফেীতধরি 

বাটি হি ৬474 
ঠ0ন/গোরচ্ত গঠিবে | 

১৫ এগঠথ 
উনার ্  

এ 



৬৭ 

3 ১৮ //ঠ২০- 
নিট 20 91, 

নিচের এ 
_ 97:42 /502) 
2 277৭7, রি ৫ পনি, 
(9 তর (7৫5 এন” 

ভিশিহীর টি) 
এই থে গোর চো 

পরদিন পদের 817 
৬০ ুর্নি 

280৮ প৫%"477 
9 ারফাছে চস 
8724 5০৭ মি” 

এই ঠা ঠার্লিকিছি ) 
২৫ শের | 
র্ঘরিউ 

্ সি 



৬৮ 

০৮০৮৮ লি? 
্ 

(9779 

পতি রক ্ 
নিত ৬০1 

ধার হেন এসবে 
২/"হৈ4 গোর" ৮44 গে, 

২7৫48 বে 

দেখ” 8৮401 

থ্িতে 7৫ ৫৮৭7৮ 

0৮4 ফন €/ঘ 2৫1 

স/ হে 277, 5১7 
গর থে? ঠোকে। 

রি৬/৮৮ 77 ৫৮71 

ভার ফের ২7৫৮7 বল 
" এ ৭79 2৭০ 

৮৫৩১9/৮ হণ 222 | 

২৫ পারে ০ 
রর, গঁ 



গ্রন্থপরিচয় 





রবীন্দ্রনাথের আমু্কালে স্বতন্ত্র গীতিকাব্য -রূপে বৈকালীর সহিত পাঠক-সাধারণের 
পরিচয় ঘটিয়। উঠে নাই । অথচ জান। যায়, বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে কবির আগ্রহ 
ছিল। প্রথমতঃ ১৯২৬ সালের মে মাসে (১২ তারিখ। বাংলা ২৯ বৈশাখ ১৩৩৩) 

কবি যখন অষ্টম বার বিদেশ ভ্রমণে বাছির হন তাহার পূর্বেই একখানি খাতায় 
আ্পুবিক বৈকালী কাব্য স্বহন্তে লিখিয়! গ্রবাসী-সম্পাদকের উদ্দেশে পাঠাইয়া৷ দেন ও 
লেখেন: 

“বৈকালী” লোকহস্তে পাঠাচ্চি। কালিদাসের চিঠিতে এর বিবরণ পাবেন। যেমন 

ইচ্ছা ছাপাবেন। পরে এগুলি বই আকারে বের করব ।.** ২৯ বৈশাখ ১৩৩৩ 

আপনার 

শ্ররবীন্দ্রনাথ ঠাকুর০ 

দ্বিতীয়তঃ কবি মুরোপে থাকিতে যখন দেঁখিলেন “হাতের অক্ষর থেকেই ছাপানো 
চলে। বিশেষ কালী দিয়ে লিখতে হয় এল্যমিনিয়মের পাতের উপরে”, তখন যেভাবে 

লেখনের কবিতিকাগুলি একত্র লিখিয়। গ্রচারের ব্যবস্থা করেন (আখ্যাপত্রে স্থান-কাল : 

বুডাপেস্ট /২৬ কাঠিক/১৩৩৩ ), অঙ্গুরূপভাবে প রি ব ধি ত বৈকালীর গান-কবিতাগুলি 
দ্বিতীয়বার পর-পর সাজাইয়! উহার আখ্যাপত্রে লিখিয়া দেন : ১ল! অগ্রহায়ণ/ ১৩৩৩ 

বেল্গ্রেড,।+ 

* দ্রষ্টব্য প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৮, পু ৬৫৯। সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্রোপাধ্যায়কে 

লেখা চিঠি। কালিদাস, প্রীকালিদাম নাগ। 

রন্থপরিচয়ে, উল্লিখিত বৈকালী 'প্রবামী'-পাঙুলিপি বা পূর্ব-বৈকালী আখ্যায় 

অভিহিত শ্রীমতী শাস্তা নাঁগ উহা বিশ্বভারভীর রবীন্দ্রসদনে দান করিয়াছেন। 
১ লেখন ও বৈকালীর উর্লিখিত তারিখ-ছুইটি যথাক্রমে ১৯২৬ সালের ১২ ও ১৭ 

নভেম্বর । অর্থাৎ, লেখন এবং এই বৈকালী লেখায় স্থানগত ব্যবধান যেমন 

অল্প, কালগত বিচ্ছেদ তেমন নাই বলিলে চলে। লেখন বা বৈকালী-লিখন 

অবশ্যই এক দিনে হয় নাই। বালাটন ফ্যুরেডের আরোগ্যভবন হইতে কৰি 

বেল্গ্রেডে আসেন ১৫ নভেম্বর ভারিখে। এই বিদ্বেশ-ভ্রমণের তথা বহু গান 

“রচনার বিবরণ পাওয়] যাইবে শ্রীমতী নির্যলকুমারী মহলানবিশ -প্রণীত 'কবির 
সঙ্গে মুরোপে? (১৩৭৬) গ্রন্থে । 

৮৩ 



দুঃখের বিষয়, এই পরিবধিত "উত্তর-বৈকালী” বা “নব-বৈকালী'র২ অনেকগুলি পাতা 
আশান্গরূপ ছাপা ন! হওয়ায়ও বিনষ্টের পর্যায়ে পড়ে এবং বহু বৎসর পরে বৈকালীর 

আংশিক সংকলন ও স্বপ্লমাত্র গ্রচার হয় ৭ পৌষ ১৩৫৮ তারিখে (২৩ ডিসেম্বর ১৯৫১), 

ক্ষীণতর আকারে পুনঃপ্রচার ১৩৫৯ ফাল্গুনে ।৪ যে বা যে-সকল গ্রন্থে পত্রসংখ্যা 
সর্বাধিক, তান্ুষায়ী এই পূর্বপ্রচারিত কিন্ত খণ্ডিত বৈকালীর এক স্থচীপত্র পরে দেওয়। 
গেল ; ইহাতে রবীন্দ্রনাথের হ্বহস্তে লেখ পৃষ্ঠাঙ্কে অনুমান করা যাইবে কতগুলি পাতা 

বা কতগুলি রচনা পূর্বাপর নষ্ট হইয়াছে এবং মবগুলি সম্ভবতঃ কিরূপ পারম্পর্যে সাজানো 
হয়৫-_ 

এই নব বৈকালীতে “প্রবাসী”-পাওুলিপির প্রায় সমুদয় রচনাই গ্রহণ করা হইয়াছিল 

এরূপ অঙ্ুুমানের কারণ পরবর্তা আলোচনায় স্পষ্ট হইবে । প্রবাসী মাসিক পত্রে 

১৩৩৩ সনের আধাঁঢ়-কাতিক € মাসে “বৈকালী” পর্যায়ে ৩২টি রচনার প্রচার, কিন্তু 

প্রবাসী”-পাওুলিপিতে রচনা ৪১টি। প্রবাসীতে কয়েকটি রচন। “বৈকালী' 

পর্যায়ের বাহিরেও ছাপ? হয়, কয়েকটি রচনা কষ্টিপাথরে সংকলন করায় দ্বিতীয়বার 

ছাপ। হয়, তাহ। পরবর্তী দ্বিতীয় স্থচীপত্রে যথাস্থানে যথাবিধি উল্লিখিত । 

এ সম্পর্কে ১১ জানুয়ারি ১৯২৭ তারিখে [২৭ পৌষ ১৩৩৩ ] বলিন হইতে 
একখানি চিঠিতে প্রশাস্তচন্দ্র মহলানবিশ রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : “কালিতে-লেখা 

সবগুলোই ভালে হ'য়েছে। পেন্সিলে-লেখ। অনেকগুলি নষ্ট হলো। প্রধান 
কারণ অনেক জায়গায় লেখা ভালে। ফোটে নি, যথেষ্ট চাপ দিয়ে ন। লেখায় দাগ 

বসে নি, তার উপর অতিরিক্ত 15608 50196101 দেওয়ায় দাগ মুছে গেছে। 

*** ১1 20801)10০ আর পুরো সরঞ্জাম (কাগজনুদ্ধ ) অর্ডার দিয়েছি, আশ। 

ক'রছি ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই শান্তিনিকেতনে পৌছবে*** : 
বৈকালী গ্রন্থ সম্পূর্ণ না হওয়ার ও কবির আরুক্ধালে প্রচার ন! হওয়ার কারণ স্পষ্টই 

বুঝ! যাইতেছে । উল্লিখিত হাতের লেখা বা লেখাঙ্কন যথাযথ ছাপাইবার যন্ত্র / 
উপকরণ শাস্তিনিকেতনে আমে কি না, ব্যবহারের চেষ্টা হইয়াছিল কি ন৷ জান। 

যায় নাই। : 

নিবিশেষে সকল প্রতির পত্রসংখ্যা সমান হয় নাই। কতকগুলি পাতা একেবারে 
নষ্ট হয়; সংরক্ষিত অন্যান্য পাতাও লমান সংখ্যায় পাওয়া যায় নাই। 

ক্রমিক সংখ্যা এই তালিকারই কিন্তু উদ্ধৃতিচিহন দিয়া যেগুলি দেখানে। হইল, 

( সেরূপ চিহ্ন ন। দিয়া) নির্দিষ্ট গানের পরে পরে কবি স্বয়ং লেখেন । কৰি 
এই বৈকালীর কোনে। কোনে। পাতায় কেবল এক পিঠে অক্কপাত করেন 
বাংলায়, কখনো বা ইংরেজিতে । 

৮৪ 



॥১॥ উত্তর-বৈকালী। লেখাঙ্কন : কাতিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ 

খগ্ডিতভাবে প্রচার : পৌষ ১৩৫৮ ও ফাল্তুন ১৩৫৯ 

ক্রমিক সংখ্যা সুচনা রচনার স্থান-কাল মুদ্রিত পৃষ্ঠা 

£২৬; | আপনারে দিয়ে রচিলিরে ১ বৈশাখ ১৩৩৩। শান্তিনিকেতন ২৯ 

২৭, তুমি কি এসেছ৬ ১ বৈশাখ ১৩৩৩। শান্তিনিকেতন ৩* 
[২৮ | আমার প্রাণে গভীর গোপন 

২৯ | হার মানালে ভাঙিলে অভিমান 

৩০ | বাঁধন ছেড়ার মাধন হবে 

7৩১ | আর রেখো না আধারে ৩১-৩3]৬ 

“৩২? নিশীথে কি কয়ে গেল ৭ বৈশাখ ১৩৩৩। শান্তিনিকেতন ৩৫ 

“৩৩, | পথে যেতে ডেকে ছিলে ৮ বৈশাখ ১৩৩৩। শাস্তিনিকেতন ৩৬ 

সপপীপপি। 

৬ নটার পৃজা"র গান ব| অনুরূপভাবে ভাবিত সমকালীন অন্য গান কবি একক্র 
সন্নিবেশের কল্পন! করিবেন ( নষ্ট ২ পাতা বা ৪ পৃষ্ঠায় রচনাসংখ্যা ২৮৩১) ইহা 

অনুমান করা গেলেও নিশ্চিত পারম্পর্য স্থির হয় না এবং ?-চিহ্িত একটি গান 

সম্পর্কে কিছু সংশয়ও থাকে । নটীর পৃজা'র এই গান আধার-পাণুলিপিতে সম্পূর্ণ 

পাওয়া গেলেও, কোণাকুণিভাবে নীল পেম্িলের একটি রেখায় লাঞ্ছিত, আবার 

'প্রবাসী'-পাওুলিপিতেও স্থান পায় নাই। কিন্তু ইহা যে নটীর পূজ৷ নাটকে 
প্রথমাবধি প্রযুক্ত অবিস্মরণীয় এক গান ইহাও সত্য, এবং উত্তর-বৈকালী 
-সংকলনের কালে রবীন্দ্রনাথ মত-পরিবর্তন করেন নাই তাহাই বা কে বলিবে? 
লক্ষ্য করিতে হইবে নটার পুজা”র সর্বশেষ গান (“আমায় ক্ষম হে ক্ষম” ) উভয় 
বৈকালীতেই বজিত হইলেও, তাহার পূর্বপাঠ (“আজি এই মম সকল ব্যাকুল? ) 
অন্তত উত্তর-পরিকল্পনার অঙ্গীতৃত (ক্রমিক সংখ্যা ৩৮ / বর্তমান গ্রন্থে ৪৩, )। 

অর্থাৎ, কবি এ ক্ষেত্রে মত ব্দলাইয়াছেন বা অবহিত হইয়াছেন__ হয়তো ইতঃপূর্বে 
অনবধানে বাদ গিয়াছিল। অপর পক্ষে “পরবাসী চলে এসে ঘরে” এই দীর্ঘ 
কবিতার স্থান-সংকুলান না হইলেও ( উত্তর-বৈকালীর পৃষ্ঠাসংখ্যার হিসাবে সেরূপই 
দেখ। যায় ), 'প্রবাসী'-পাওলিপিতে আরও ৩টি গীতিকবিতা৷ তো৷ আছেই ( পরবর্তী 
অর্থাৎ দ্বিতীয় সচীপত্রে 1-চিহ্িত ) যাহা উত্তর-বৈকালীর অন্যত্র সংকলনের কথা৷ 
নয়, দেখাও যায় না, তাহারই একটি-_ “জাধারের লীলা”, “হে চিরনৃতন+ “মরণ- 

১২ ৮৫ 



৩৪ | বনে যদি ফুটুল কুহ্থম ফাস্তুন ১৩৩২ ৩৭ 

৩৫ | এসো। আমার ঘরে ফাল্ধন ১৩৩২ ৩৮ 

৩৬ | আপনহার। মাতোয়ারা ফাল্গুন ১৩৩২ ৩৯ 

৩৭ | ওগে! জলের রানী ফাস্ধন [?] ১৩৩২ ৪*-৪১ 

৩৮ | আজি এই মম সকল ব্যাকুল [ আজি এ নিরাল। কুঞ্জে। বরণডাল!। 

মহুয়। | ২৫ শ্রাবণ ১৩৩৫ ] বৈশাখ ১৩৩৩ [ শান্তিনিকেতন ] ৪২-৪৩ 

৩৯ | হে মহাজীবন বৈশাখ ১৩৩৩ ৪৪ 

৪০ | মে কোন্ পাগল ৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৬। বল্টিক সমুদ্র ৪৫ 

৪১ | কার চোখের চাওয়ার ৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৬। হাদ্ুর্গ ৪৬ 

৪২ | রয় ষে কাঙাল ১০ সেপ্টেম্বর ১৯২৬। হান্র্গ ৪৭ 

৪৩ | ছুটির বাশি বাজল যে এ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ । ম্য,নিক ৪৮ 

[৪৪ | আকাশ, তোমায় কোন্ রূপে ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৬। ম্যনিক ৪৯ 

৪৫। তোর ভিতরে জাগিয়া কেধে ১৮ সেপেম্বর ১৯২৬। ম্য.নিক ৫০]? 

৪৬। নাই, নাই ভয় ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ ম্য,নিক ৫১ 

৪৭| আমার মুক্তি গানের স্থরে [ আমার মুক্তি আলোয় আলোয় ] 
১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৬। নুযুরন বর্গ ৫২ 

৪৮| সকাল বেলার আলোয় ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ | স্যর্ন বর্গ, ৫৩ 

৪৯। ভালে! লাগার শেষ যে ন! পাই [ মধুর, তোমার শেষ যে না পাই ] 
২১ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ । স্টট্গার্ট, ৫৪ 

৫০ | চাহিয়। দেখে! রসের শোতে ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৬। কল্যোন ৫৫ 
৫১। তুমি উষার সোনার বিন্দু ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৬। কল্যোন ৫৬ 

শপে শিশপাশা সীতা সপ পা পক পপ ািজ 

সাগরপারে" নটার পৃজা"র গীতিগুচ্ছে সাজানে। হয় নাই তাহাও বল! যায় না। 
নটার পৃজ। ১৩৩৩ বৈশাখের মাসিক বহ্ৃমতীতে প্রকাশিত, সেই সথত্রে ২৭, 

২৯) ৩০) ৩১১ ৩২, ৩৩% ৩৯ সংখ্যা-যুক্ত গানগুলিরও বুল প্রচার-_ দ্বিতীয় 

স্চীপত্রে মাসিক বন্থুমতীর ( বৈশাখ ১৩৩৩ ) পৃথগ ভাবে উল্লেখ কর! হইবে না। 
৭ নষ্ট এক পাতায় পর-পর এই ছুটি গান ছিল ইহ! অনুমান নয়, প্রত্যয় বল। চলে। 

কেননী, রচনার পারম্পর্ধে যেমন, তেমনি আধার-পাওুলিপিতে ও লিপিচিত্রিত 

মানিক বন্থমতীতে ( গীতাষ্টক : বৈশাখ ১৩৩৪ ) ইহাদের সন্গিবেশ লক্ষ্য করিলে 

অগ্যরূপ কল্পন! করার কোনে। কারণ নাই। 

৮৬ 



৫১ | আপন গানের টানে, আমার ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ | ড্যুসেল্ডর্ফ ৫৭ 

৫৩। আপনি আমার কোন্থানে ৬ অক্টোবর ১৯২৬। বলিন ৫৮ 
৫৪ | ওগে] সুন্দর, একদা কীজানি ১১ অক্টোবর [ ১৯২৬ ] প্রাগ, ৫৯ 

৫৫ | কোথায় ফিরিস পরম শেষের ১২ অক্টোবর [ ১৯২৬ ] প্রাগ, ৬৩ 

৫৬ | আকাশে তোর তেমনি আছে ২ অক্টোবর [ ১৯২৬ ] ভিয়েন। ৬১ 

৫৭ | পথ এখনো শেষ হলনা ২৭ অক্টোবর [ ১৯২৬ ] বুডাপেস্ট, ৬২ 

৫৮ দিনের বেলায় বাশি তোমার  ৩* অক্টোবর ১৯২৬। বুডাপেস্ট, ৬৩ 
৫৯| পাস্থপাখীর রিক্তকুলায়৮ ৯ নবেম্বর ১৯২৬। বালাটন ফ্য.রেড | 

হাঙ্গারি ৬৪ 

৬০ | মাঘের বিদায়ক্ষণে [ আশ্রমবালিক! : আশ্রমের হে বালিক। ]৯ 
১৩ জ্যৈষ্ট [ ১৩৩৩ । ২৭ মে ১৯২৬ ] রোহিত সাগর ৩৬৫-৬৮ 

[৬১। দ্রিনাবসান : বাঁশি যখন থামবে ঘরে ]১০ 
২৫ বৈশাখ ১৩৩৩ [৮ মে ১৯২৬] শান্তিনিকেতন ৬৯-৭১ 

৬২। তব অমূর্ত বাণী [ অরূপ, তোমার বাণী ] ২১ নবেম্বর [ ১৯২৬ ] বুকারেস্ট, ৭২ 

৬৩। বাঁশি আমি বাজাই নি কি ২৪ নবেম্বর [ ১৯২৬ ] ডার্ডানেলিস্ ৭৩ 

শপ শিশীপী 

৮ গানের পর্যায় শেষ হইয়াছে করন। করিয়। ( বস্ততঃ তাহ। হয় নাই ) কবি অতঃপর 
কিছুকাল পূর্বে রচিত (১৩৩৩ বৈশাখে ও জ্যোষ্টে) ২টি কবিতা এই বৈকালীর শেষে 
সংকলন করিলেন । (উভয়ই অনেক পরে, ১৩৩৯ ভাব্রে, পরিশেষ কাব্যের অঙ্গীভৃত 

হয়। ) দুঃখের বিষয়, বৈকালীর বিরলপ্রচার কোনো! কোনে! কপিতে “আশ্রম- 

বালিকা”র সবট। পাঁওয়! গেলেও, একখানি পাতার অভাবে “দিনাবসান” কবিতার 

আনুমানিক ৩ স্তবক খোওয়! গিয়া! কেবল শেষ স্তবক পাওয়া যায় এই বৈকালীতে। 

৯ বৈকালীতে ও পরিশেষ কাব্যে মুখ্য পাঠভেদ এই যে, প্রথম ৬ ছত্রের গুচ্ছটি 
পরবর্তী ৬ ছত্রের সহিত “ঠাই-বদল+ করিয়াছে । 

১৭ এই খণ্ডিত বৈকালীতে কেবল শেষ ত্তবকটি দেখা! যায়। মূল রবীন্দত্রপাওুলিপিতে 
বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ও নৈমিত্তিক পত্রে ( জন্মো্সব-দিবসে শাস্তিনিকেতনে 

লিপিচিত্র-রূপে প্রচারিত ) ৫ স্তবক থাকিলেও, এ ক্ষেত্রে ৪ স্তবক ছিল মনে হয়-_ 

পরিশেষ কাব্যেও সেইরূপ। বাদ গিয়াছে পূর্ণাঙ্গ কবিতার চতুর্থ ত্তবক। 
কৌতুহলের বিষয় এই যে, বৈকালীর 'প্রবাণী' পাওুলিপিতেও ৪ স্তবকের বেশি 
নাই এবং সে ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া হইয়াছে “সম্পূর্ণ কবিতার শেষ স্তবক। বর্তমান 

বৈকালীতে সবগুলি স্তবকের একজ্র সংকলন ; এ কবিতার এই রূপও কবি বারংবার 

৮৮9 



পূর্বপ্রচারিত বৈকালীর উদ্লিখিত স্থচীপত্রের পরিপূরক ব1 অন্নুপূরক হিসাবে আরও পূর্বের 
বৈকালীর ('প্রবাসী'-পাওুলিপি ) “ক্রমিক” সংখ্যা -সহ এক স্থচীপত্র এখানে দেওয়। 

আবশ্তক। তাহাতে প্রবাসী মাসিক পত্রে আংশিক প্রকাশের বিষয় যেমন জান) যাইবে 

তেমনি উত্তর-বৈকালীতে আছে ব1 ছিল বলিয়! ষেগুলি দেখা যায় অথবা অনুমান 
করা যায় তাহারও হিসাব মিলিবে বর্তমান তালিকার অবদ্ধ এবং বন্ধনীবদ্ধ সংখ্যার 
সংকেতে। কেননা, পূর্বসংকলিত স্চীপত্রের প্রয়োজনীয় সব সংখ্যাই এই স্থচীপত্রে 
দেখানে। হইবে বন্ধনীর মধ্যে। প্রসঙ্গ ক্রমে বল! আবশ্তক, এই পূর্ব-বৈকালীতে (“প্রবাসী”- 

পাওুলিপিতে ) রচনার স্থান কাল কোথাও লেখা নাই; তাহা অন্ত সুত্রে, বিশেষতঃ 

আধার-পাওুলিপি দেখিয়া, পরে জান! যাইবে অথব। অনুমান করাও অসম্ভব হইবে ন।__ 

॥ ২॥ পূর্ব-বৈকালী ব! প্রবাসী" পার্জুলিপি। রচনা : মাঘ ১৩৩২ - বৈশাখ ১৩৩৩ 
অংশতঃ প্রবাসী পত্রে মুদ্রণ : বৈশাখ-কাতিক ১৩৩৩ 

সংখ্যা হৃচনা বিশেষ শিরোনাম সাময়িক পত্রে প্রকাশ। পৃষ্ঠাঙ্ক 

১। দোলে প্রেমের দোলন চাপা । দোল-পূিমায় | সবুজ পত্র। চৈত্র ১৩৩২। ৫৭০ 
২। ফাগুনের নবীন আনন্দে। তদেব। সবুজ পত্র। চৈত্র ১৩৩২। ৫৭১ 
৩। অনস্তের বাণী তুমি 

[ বসন্তের দূতী তুমি | নববধূ । ভারতী । চৈত্র ১৩৩২। ৪৬৭ 
| গান। রবি।১১ চৈত্র [ ১৩৩২ ] ৩৮০ 

স্বীকার করিয়াছেন । 
রবীন্দ্রলেখাঙ্কনে আলোচ্য বৈকালীর আখ্যাপত্রে তারিখ আছে :১ল। অগ্রহায়ণ” 

বা ১৭ নভেম্বর ১৯২৬। মনে কর] যাইতে পারে, এ সময়ের মধ্যে এই বৈকালীর 
উদ্দেশে ধাতব পত্রে “দিনাবসান” কবিতা অবধি লেখ! হয় এবং উহাই সংকলনের 
শেষ রচনা কল্পনা করায় কবি উহার শেষে স্বাক্ষরও করেন। পরে আরও ষে-ছুটি 
গান লিখিয় দেন তাহার তারিখ যথাক্রমে ২১ ও ২৪ | আরও পরের গান হয়তো! 

ধাতুপত্রে লেখার সময় ব1 সুযোগ হয় নাই কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত। 
১১ বি, ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রৈমাসিক পত্র, এ ক্ষেত্রে ত্রিপুরা ১৩৩৫ । রবি পত্রে ও 

ভারতী'তে পাঠভেদ অল্পই কিন্তু রচনাকালের নির্দেশ পৃথকৃ--- 
ভারতী: ২১শে ফাস্তন ১৩৩২ 

রবি: ১৮ই ফাল্গুন ১৩৩২ 

রবীন্দ্রনাথ আগরতলায় সম্মানিত রাজ-অতিথি-রূপে ছিলেন ১৩৩২ ফাল্গুনের ১০-১৪ 

৮৮ 



৪ | 

৫ | 

৬ | 

৭ 

৮। 

৯ | 

১০ | 

১১ । 

১২। 

১৩। 

১৪ । 

১৫। 

১৬। 

১৭। 

১৮। 

১৯ | 

[৩৭] 

০ | 

২১। 

২ । 

৩ | 

তারিখে ইহা পূর্বোক্ত ত্রৈমাসিক পত্রে (পৃ ৪৫৯-৪৬৩ ) জান! যায় : “১০ই ফাল্গুন, 
রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কুঞ্জবনপ্রাসার্দে পদার্পণ করেন |" 

রাসলীল। দেখিয়! কবি বড়ই মুগ্ধ হন।.** তার পর দ্বিন (১৪ই ফাস্ন) দিগ্রহরে কবি 

রবীন্দ্রনাথ কুগ্চবন ত্যাগ করিয়া কলিকাত। অভিমুখে যাত্রা! করিলেন। এই 
কয়দিনে রবীন্দ্রনাথ কোন্ গাঁন রচন। করেন, পরবর্তী ষোড়শ পাদটাকায় আলোচনা 

তোমার বীণ। আমার মনোমাঝে 

চপল তব নবীন আখি দুটি* প্রবাসী । আফাঢ ১৩৩৩ 

[ ভোরের পাখি নবীন আখি ছুটি । মুক্তি। মহুয়া : ১৩৩৬ ] ৪০৩ 

নৃপুর বেজে যায়* প্রবাসী । আধাঢ় ১৩৩৩ | ৪০৪ 

লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে* প্রবাসী । ভাত্র ১৩৩৩। ৭১৫ 

জানি তোমার অজানা নাহি গো* প্রবাসী । আষাঢ় ১৩৩৩ 

[ অজানা জীবন বাহিন্ত | উদ্ঘাত। মহুয়! : ১৩৩৬ ] ৪০৪ 

কী ফুল ঝরিল* প্রবাসী | শ্রাবণ ১৩৩৩ । ৫৫৭ 

আমার লতার প্রথম মুকুল* প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৩৩ । ৫৫৬ 
কেন রে এতই যাবার ত্বর1* প্রবাসী | ভাদ্র ১৩৩৩। ৭১৭ 
কাদার সময় অল্প ওরে* প্রবাসী | ভাদ্র ১৩৩৩ | ৭১৬ 

বিন। সাজে সাজি* প্রবাসী | শ্রাবণ ১৩৩৩। ৫৫৬ 

কী পাই নি তারি* প্রবাসী | ভান্র ১৩৩৩। ৭১৬ 

সেই ভালে৷ সেই ভালো* প্রবালী । ভাদ্র ১৩৩৩ । ৭১৬ 

অনেক কথ। যাও যে ব'লে* প্রবাসী । ভাদ্র ১৩৩৩। ৭১৫ 

দে পড়ে দে আমায় তোঁরা* প্রবাসী । ভাদ্র ১৩৩৩। ৭১৬ 

পাতার ভেল৷ ভাসাই নীরে* প্রবাসী । শ্রাবণ ১৩৩৩। ৫৫৫ 
এবার এল সময় রে তোর* প্রবাসী | ভান্র ১৩৩৩ । ৭১৭ 

ওগে! জলের রাণী। জলের রাণী। ভারতী। কাতিক-অগ্র, ১৩৩২। ২১১ 

প্রবামী । কষ্টিপাথর : ফান্তন ১৩৩২ । ৬৮১ 

শেষ বেলাকার শেষের গানে* প্রবাসী । শ্রাবণ ১৩৩৩ । ৫৫৫ 

আধেক ঘুমে নয়ন চুমে* প্রবাসী । ভাব্র ১৩৩৩। ৭১৭ 
এ পথে আমি যে* প্রবাসী | শ্রাবণ ১৩৩৩। ৫৫৭ 
দিন পরে যায় দিন* প্রবাসী । আশ্বিন ১৩৩৩। ৮৫৯ 

কর] হইবে। 

টনি 



২৪। তপস্ষিনী হে ধরণী* প্রবাসী । শ্রাবণ ১৩৩৩। ৫৫৬ 

২৫। বিরস দিন, বিরল কাজ* প্রবাসী । শ্রাবণ ১৩৩৩ 

[ বিবশ দিন, বির কাজ । বিজয়ী | মনুয়ী : ১৩৩৬ 1১২ ৫৫৬ 

[৩৪] বনে যদি ফুটল কুহুম* প্রবাসী । আশ্বিন ১৩৩৩। ৮৫৯ 

[৩৫] এসো আমার ঘরে* প্রবামী । আশ্বিন ১৩৩৩। ৮৫৯ 

[1] আধারের লীলা আকাশে আলোক লেখায় লেখায় 
[ আধারের লীল। আলোর রঙ্গ বিরঙ্গে | রবীন্দ্রপাগুলিপি ২৭ 1১৩ 

[*৩২৮] নিশীথে কী কয়ে গেল* প্রবাসী | আশ্বিন ১৩৩৩ | ৮৬০ 

[২৮] আমার প্রাণে গভীর গোপন* প্রবাসী । শ্রাবণ ১৩৩৩। ৫৫৬ 

১২ বর্তমান তালিকার [৩৭] বাদ দিয়! একাদিক্রমে ২৫টি গান কবি উত্তর-বৈকালীর 

প্রথমাংশের জন্য লিখিয়৷ দেন, এ অন্থুমান সংগত ; প্রচারিত বৈকালী খণ্ডিত 

হওয়াতেই “২৬, সংখ্য। হইতে আমাদের দৃষ্টিগোচর | [৩৭] সংখ্যার গানটি স্থান- 
বদল করিয়। পরে গিয়াছে, এক পৃষ্ঠাতেও আবদ্ধ থাকে নাই ( পূর্ব-বৈকালীতে 
এক-পৃষ্ঠা-পরিমিত) | উত্তর-বৈকালীর স্চনার ১৪ পাতা বা ২৮ পৃষ্ঠা হারাইয়াছে ) 
এই পৃষ্ঠার হিসাবও ঠিক মিলিবে যদি মনে রাখা যায় “তোমার বীণা” (৪) গানে 
২ পৃষ্ঠা এবং পিপল তব নবীন আখি (৫) গানে ৩ পৃষ্ঠাই লাগিবার কথা। 

(পপ্রবাসী'-পাগুলিপিতে শেষোক্ত রচন৷ ঠাস-ভাবে লেখায় ২ পৃষ্ঠ হইয়াছে । ) 
পূর্ব ও উত্তর উভয় বৈকালীর “যৌথ সম্পদ" স্বদেশে লেখা গান ও কবিত1 ৷ সে 

হিসাবে উত্তর-বৈকালীর যে-ছুটি গান পূর্ব-বৈকালীতে প্রত্যাশিত অথচ নাই, প্রথম 
সুচীপত্রে তাহাদের সংখ্যা__ “৩৬, ও “৩৮ | দ্বিতীয় সুচীপজে উহাদের স্থান শূন্য | 
৩২টি গান প্রবাসী পত্রে ( আধাঢ়-কাতিক ১৩৩৩) “বৈকালী” পর্যায়ে মুদ্রিত। 

অধিকন্ত ইহার ৩টি গান “কষ্টিপাথর অংশে শান্তিনিকেতন পক্জ হইতে ( নববর্ষ : 

বৈশাখ ১৩৩৩ ) পূর্বেই সংকলিত ( জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ )। 

“৩১, সংখ্যায় চিহ্নিত করিয়া কোন্টির নির্দেশ হইতে পারে বল। যায় না । অর্থাৎ, 

উত্তর-বৈকালীর নষ্ট ছুই পাতায় ব1 চার পৃষ্ঠায় ২৮-৩* -সংখ্যক তিনটি গান সম্পর্কে 

অনুমানের ন্যায্যতা থাকিলেও, তাহার বাহিরে আর-একটি সম্পর্কে সংশয় 
থাকিয়াই যায়। দ্রব্য প্রথম স্চীপত্রে সংখ্য! “২৮ -% ৩১, এবং ষষ্ঠ পাদটাকার 
প্রথম অনুচ্ছেদ । 

১৩ শ্রীমতী লীল। মজুমদারের হ্থাক্ষরসংগ্রহের খাতায় ৪ ছত্রে প্রথম রচনা ৫ চৈত্র 

৯৩৩২ তারিখে । সেইটি গান ও কবিতার বীন্জরূপ। সেই দিনে অথব! দু-এক 

৫ 



[২৯] হার মানালে ভাঙিলে অভিমান* প্রবাসী । আশ্বিন ১৩৩৩। ৮৬* 

কালি কলম। শ্রাবণ ১৩৩৩ | ২৫৪ 

[৩*] বাঁধন ছেঁড়ার সাধন হবে* প্রবাসী । কাতিক ১৩৩৩। ১ 

। নববর্ষ । শাস্তিনিকেতন | বৈশাখ ১৩৩৩। ৭০ 

প্রবাসী । কষ্টিপাথর : শ্রাবণ ১৩৩৩। ৬২১ 

[*৩৩”] পথে যেতে ডেকে ছিলে* প্রবাসী । কাতিক ১৩৩৩। ১ 

[২৬] আপনারে দিয়ে রচিলি রে* প্রবাসী | কাতিক ১৩৩৩ । ১ 

| নববর্ষ । শাস্তিনিকেতন | বৈশাখ ১৩৩৩। ৬৯ 

প্রবাসী | কষ্টিপাথর : শ্রাবণ ১৩৩৩ | ৬২১ 

[২৭১] তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে* প্রবাসী । আষাঢ় ১৩৩৩। ৪০৪ 

| নববর্ষ । শাস্তিনিকেতন। বৈশাখ ১৩৩৩ । ৭০ 

[%] হে চিরনৃতন। নববর্ষ। শান্তিনিকেতন । বৈশাখ ১৩৩৩। ৬৯ 

প্রবাসী । কষ্টিপাথর : শ্রাবণ ১৩৩৩ । ৬২১ 

[1] মরণসাগরপারে* প্রবাসী । কাতিক ১৩৩৩। ২ 

( লিপিচিত্র ) উত্তরা । কাতিক ১৩৩৪ । ৯৩ 

পরবাসী চলে এসে! ঘরে । প্রবাসী । প্রবাসী । বৈশাখ ১৩৩৩। ১ 

[ পরিণামে দুইটি গান : পরবাসী চলে এসো ঘরে ইত্যাদি 

এসো! এসে! প্রাণের উৎসবে ইত্যাদি 

একটি স্বাক্ষর-কবিতা : কোথা যাবে সে কি জান] নেই ইত্যাদি ] 
[৬১] বাঁশি যখন থামবে ঘরে । জন্মোৎ্সবের দিনে । প্রবাসী । জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ । ৩৭৬ 

। কবির কামনা। কল্লোল । জ্যেষ্ঠ ১৩৩৩। ৭৫ 
জন্মোতসবে প্রচারিত লিপিচিত্র : ২৫ বৈশাখ ১৩৩৩/শাস্তিনিকেতন 

[৩৯] হে মহাজীবন, হে মহামরণঞ* প্রবাসী । কাততিক ১৩৩৩। ২ 

দিনের মধ্যে ৫১২ চৈত্রের পরে নয় ) যে গীতিকবিতায় উহার পরিণতি, আধার- 

পাগুলিপিতে ( রবীন্দ্রপাগুলিপি ২৭) তাহ। বিচিত্র রেখাজালে ও মসীবিলেপনে 

অবলুপ্তপ্রায়। অথচ দেশে থাকিতেই একটি “গ্রাহপাঠ” লেখ৷ হয় তাহার সাক্ষ্য 
প্রবাসী'-পাগুলিপিতে । বিদেশে উহার আর-এক রূপের উদ্ভব আধার-পাু- 

লিপিতেই, তাহা পরবর্তী তৃতীয় স্চীপত্রে পাগুলিপি-পরিগণিত “৪৭১ সংখ্যায় ও 
২৩-সংখ্যক পাদটাকায় দেখা যাইবে। গীতবিতানে প্রচল গান -রূপে যাহার 
সংকলন তাহ! আরও পরে (ভান্র ১৩৩৫) দেখ। দেয় ১২৭-সংখ্যক রবীন্দ্র- 

পাওুলিপিতে মহুয়া কাব্যের পরিকল্পনা-কালে । 

৯৯ 



পারম্পর্য হুবহু একরূপ ন! হইলেও নির্দিষ্ট কাল-সীমার মধ্যে স্বদেশে লেখ! একই 
গান-কবিতার গুচ্ছ পূর্বোত্তর উভয় বৈকালীতে থাকিবার কথা । কিন্তু যে-কোনো 

কারণে হউক, সে প্রত্যাশার সর্বথ! পূরণ হয় নী । কেননা 
১ নষ্ট পাতার সংখ্যার সহিত রচনার সংখ্যা মিলাইয়া মনে হয়, পূর্ব-বৈকালীর 

সুদীর্ঘ কবিতা “পরবাসী চলে এসে। ঘরে” (বর্তমান সংকলনে ক্রমিক সংখ্য। 

৩৯) উত্তর-বৈকালী'তে দেওয়। হয় নাই এবং আমাদের অন্ুমানে বর্তমান 

সংকলনের “৩১+ “৩২? “৩৩ (প্রথম তথ। দ্বিতীয় স্চীপত্রের ২৮, ২৯, ৩০) 

দেওয়। হইলেও, নটীর পূজার গীতিগুচ্ছের আনুষঙ্গে_ 

আর রেখো না আধারে (পূর্ব-বৈকালীতে নাই ) 
আধারের লীলা 

হে চির নূতন 1 (দ্বিতীয় স্থচীপত্রে 1-চিহিত ) 

মরণসাগরপারে 
উল্লিখিত চারিটি গানের ঠিক কোন্টি সংকলন করায় উত্তর-বৈকালীতে ৩১ সংখ্য। 

পূর্ণ হইয়াছিল, তাহাও জানা নাই। একাধিক গানের স্থান ছিল না। “? ৩১, 

সংখ্যা দিয়। প্রথমটির স্থান দেওয়া হইয়াছে প্রথম স্থচীপত্রে। 
২ উত্তর-বৈকালীতে থাঁকিলেও, “আপনহারা মাতোয়ারা, ও “আজি এই মম 

সকল ব্যাকুল" গীতিকবিতা-ছুটি ( বর্তমান সংকলনের “৪২, ও “৪৩, কিন্তু উত্তর- 
বৈকালীতে” “৩৬, ও “৩৮ সংখ্যা ) পূর্ব-বৈকালীতে দেওয়। হয় নাই? এজন্তই 
সংকলিত দ্বিতীয় সুচীপত্রে পাওয়। যাইবে না । 

৩ বাংলা ১৩৩২ সনের মাঘ শেষ না হইতে “ওগে। জলের রানী” (সংকলিত উভয় 

স্চীপত্রেই সংখ্যা “৩৭ এবং বর্তমান সংকলনে “২০, ) লেখ! হয় এরূপ অনুমানের 

কারণ আছে; উহার পুরোগামী গীতিকবিতা৷ না ধরিলে ৪, রবীন্দ্রনাথের পুরাতন 
খসড়া-পাওুলিপিতে দেখা যায় উহার পরে, এমন-কি, পৃর্বোত্তর বৈকালীতে 

সংকলিত আরও ছুটি গানের পরে লেখা হয়-_ 

মেষে মনের মানুষ কেন তারে ইত্যাদি । 

এই গান এবং হয় তে ইতংপূর্বে উল্লিখিত “আর রেখো! না৷ আধারে আমায়” নটার 
পূজার এই গানটি কোনে! বৈকালীতে সংকলন কর! হয় নাই। একমাত্র 
অনবধানই ইহার কারণ হইতে পারে। 

শ্রীমতী রমা মজুমদার '( কর) -সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের যে পুরাতন খসড়া- 

৪৭ 



পাওুলিপির উল্লেখ এইমাত্র করা হইল, তাহাতে বৈকালীর যে কয়টি গান পর-পর 
পাওয়! যায় তাহার এক তালিক। এখানেই দ্নেওয়৷ চলে-_ 

সংখ্যা : | বৰকালী পূর্ব-বৈকালী বর্তমান 

১ ওগে। জলের রানী ৩৭ ৩৭ ২০ 

২ আপনহার। মাতোয়ার। ৩৬ ১৫ ৪২ 

৩ এসো আমার ঘরে ৩৫ ৩৫ ২৮ 

৪ সেযষেমনেরমাজষকেন তারে ১৫ ৮৫ ৮৫ 

৫ বনে যদি ফুল কুহ্থম ৩৪ ৩৪ ২৭ 

সমুদয় বৈকালীর আধার-স্বরূপ যে রবীন্দ্রপাতুলিপির ( অভিজ্ঞান-সংখ্যা ২৭ ) প্রাসঙ্গিক 

স্চীপত্র পরে দেওয়া ধাইতেছে তাহাতে দেখা যাইবে, উল্লিখিত গীতপঞ্চকের 
চতুর্থ বাদ দিয়! চারিটি আছে বিপরীত পারম্পর্ষে ; এ কারণে এবং তেমন কোনো! 
কাটাকুটি নাই বলিয়া ও মনে হয়, সম্ভবতঃ “কর-পাওুলিপি" হইতেই নকল কর! হইয়াছে 
(অনবধানে একটি বাদ পড়িয়াছে?)-_ ২৭-সংখ্যক রবীন্দ্রপাতুলিপিই উহাদের 
যূলাধার ব। খসড়া-খাত। হইতে পারে না । 

২৭-সংখ্যক রবীন্দ্রপাওুলিপি পূর্ব উত্তর এবং বর্তমান সকল বৈকালীর আধার- 
পাওুলিপি-ন্বরূপ এবং অধিকাংশ রচনার খসড়া-খাতাও বটে। সেই পাগুলিপিতে 
মধ্যে-মধ্যে রচনার তারিখ যেমন দেওয়া আছে,১৪ কবিতা-গানের পারম্পর্য হইতেও 
রচনাকাল সম্পর্কে স্ম্পষ্ট ধারণ! কর! যায় ( কেবল স্থচীপত্র-ধৃত “২৫'এর পারম্পর্য 
উপ্টাইয়া লওয়। দরকার কর-পাঙুলিপির সাক্ষ্য-অন্ুযায়ী ); তাহা ছাড়া অন্যান্য 
স্থজ্রে অনেক রচনার স্নিদিষ্ট তারিখ জানা যায়-_ এ বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত হয় 
শ্রঅনাদিকূম।র দন্তিদারের সমকালীন খাতাপত্রে। রবীন্দ্রনাথ নৃতন গান রচন। করিয়াই 
তাহার “সকল গানের ভাগারী দিনেন্দ্রনাথকে অথবা সমীপস্থ অন্য কোনে! গায়ক- 

গুণীকে ডাক দিতেন ওই গান কে ধারণ করিতে; এজন্য তাহাদের সংগৃহীত 
রবীন্দ্রপাণ্ুলিপিতে ব। খাতা-পত্রে ষে তারিখ বা যে সময় জানা যায়, সচরাচর তাহা 
অভ্রাস্ত হইতে দেখা গিয়াছে । শ্রদ্ধেয় অনার্দিকুমার দগ্ভিদারের নিকট যে-যে তারিখ 

জান! গিয়াছে, পরবতাঁ স্চীপত্রে তাহার নামোল্লেখে বন্ধনী-মধ্যে সেগুলি সংকলন করা 

হইবে ।- 

১৪ পরবর্তী স্থচীপত্রে ষে তারিখের অন্য কোনে৷ স্থত্র দেওয়! নাই তাহ! সব সময়েই 
পাওুলিপি ২৭ -ধৃত। স্ুচীপত্রের প্রথম সারিতে পাঙুলিপির মুদি ত পৃষ্টাঙ্কের 
উল্লেখ। পরে পাগুলিপি-গত পারম্পর্যের গণনা কেবল বৈকালী লইয়া । প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে উদ্ধৃত স্চনাংশের পাঠ ও বানান পাগুলিপি-সম্মত। 

১৩ ৯৩ 



॥ ৩॥ রবীন্দ্রপাুলিপি ২৭১ 
বর্তমান বৈকাঁলী প্রসঙ্গে গান ও কবিতার সামগ্রিক স্ুচীপত্র 

পাঙুলিপি-ধৃত বর্মান গ্রন্থে 

পৃষ্ঠা গার্প্ নুচনা রচনা ক্রমিক সংখা। 

1] ১ পরবাসী চলে এসে ঘরে শেষ ২ স্তবকের পূর্বে : ২২ মাঘ ১৩৩২ ৩৯ 

4 ২ বনে যদি ফুটল কুন্থম (৪)১৬ উত্তর-বৈকালী : ফাস্তন ১৩৩২ ২৭ 
5 ৩ এসেো। আমার ঘরে (৩) তেব : ফাল্ধন ১৩৩২ ২৮ 

6 ৪ আপনহারা মাতোয়ারা (২) তদেব : ফাল্জন ১৩৩২ ৪২ 

7 ৫ ওগো জলের রাণী (১)১৬ তদেব : ফাল্গুন [? 1] /১৩৩২ ২৩ 

8 ৬ দোলে প্রেমের দোলন চাপা ১১ ফাল্ধন [ ১৩৩২ ] ১ 

10 ৭ ফাগুনের নবীন আনন্দে ১৫ ফাল্ন ১৩৩২ ২ 
17 ৮ অনন্তের বাণী তুমি বসন্তের দূতী তুমি ] রবি/ভারতী : ১৮/২১ ফাস্ুন ৩২ ৩ 

আপস লি 

১৫ শান্তিনিকেতনে রবীন্রসদন-সংগ্রহের এই পাওুলিপি মূলতঃ ১৯২৬ থুস্টাব্ের এক 
ভায়ারি ; এক-এক তারিখে এক-এক পৃষ্ঠা ৷ রচনার খসড়া-খাতা বলিয়। (ব্যতিক্রম 

সম্ভবতঃ স্চনার ৫1৬টি গীতিকবিতা, বিশেষতঃ সংখ্যা '২-৫? / পৃষ্ঠা 44? ) 
কেবল বৈকালীর গান-কবিতা৷ নয়, অন্ত কবিতা, বিশেষতঃ লেখন-উদ্দিষ্ট বু 
কবিতিক1। ( লেখন-বহির্ভূৃত ও ক্ফুলিঙ্গ-ধৃত কয়েকটি ) ইহাতে স্থান লইয়াছে। 
রচনারিক্ত বা রচনা থাকিলেও মসীবিলেপনে লুপ্তপ্রায় বা প্রচ্ছন্ন এরূপ পৃষ্ঠা যেমন 

আছে, ছি'ড়িয়। ফেল হইয়াছে এমন পাতার সংখ্যাও নিতাস্ত অল্প নয়। বৈকালী 
শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ( পৃষ্ঠা 42011, অথব! বর্তমান সংকলন-ধৃত আরও ২টি গান 

ধরিলে পৃষ্ঠা 203 বৈকালীর সীম। ), অর্থাৎ ১৯২৬ সনের শেষে দেশে ফিরিয়া, 
কবি “নটার পুজার নবরপায়ণে মনোনিবেশ করেন; তাহারও পরে “নটরাঁজ 
নৃতযগীতাভিনয়ের কল্পনা কবির মনে আসে-_ এই পাওুলিপির বৈকালী-উত্তর 

অংশে তাহারও সাক্ষ্য আছে। 

১৬-১৬ স্চনার পরে পরে বন্ধনীবদ্ধ সংখ্যা দিয়া যথার্থ পাঁরম্পর্যের নির্দেশ কর- 
পাওুলিপি -অস্থসারে । পরবর্তা রবীন্দ্র-পাগুলিপির তালিকায় কর-পাগুলিপির 
উল্লেখ প্রথমেই আছে। অন্তত এই গীতচতুষ্টয় সম্পর্কে উহাকেই পূর্বতন আধার- 
পাঙুলিপি বলিতে হয়। ২৭-সংখ্যক রবীন্দ্রপাতুলিপিতে নকল করিবার কালে 

বিন্তাসের বিপর্যয় হইয়াছে, অর্থাৎ কালক্রমের বৈপরীত্য ; নকল বলিয়াই কাটাকুটি 

৯৪ 



18 ৯ তোমার বীণ আমার মনোমাঝে [ নির্মলকুমারী : চৈত্র ১৩৩২ 1৯৭ ৪ 

19 ১* [ 'আধারের লীলা” গীতিকবিতার মসীবিলিপ্ত ও তিরস্কত পূর্বপাঠ 
৫৬৯১২চৈত্র ১৩৩২] ২৯ 

20 ১১ চপল তব নবীন আখি ত্যবক ১-২ -উত্তর : ১২ চৈত্র ১৩৩২ ৫ 

22 ১২ নৃপুর বেজে যায় রঃ ৬ 

23 ১৩ লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি *** ৭ 
24 ১৪ জানি তোমার অজান। [ অনাদি : ১৬ চৈত্র ১৩৩২] ৮ 

27 ১৫ কি ফুল ঝরিল বিপুল [ অনার্দি : ১৭ চৈত্র ১৩৩২ ] ৯ 

28 ১৬ আমার লতার প্রথম মুকুল [ অনাদি ১৭ চৈত্র ১৩৩২ ] ১০ 
29 ১৭ কেন রে এতই যাবার ত্বরা [ অনাদি : সকাল ১৮ চৈত্র ১৩৩২] ১১ 

30 ১৮ কাদার সময় অল্প ওরে [ অনাদি : সকাল ১৮ চৈত্র ১৩৩২ ] ১২ 

31 ১৯ বিনা সাজে সাজি [ অনাদি : সকাল ১৯ চেত্র ১৩৩২ ] ১৩ 
33 ২* কি পাইনি তারি [ অনাদি: দুপুর ১৯ চৈত্র ১৩৩২ ] ১৪ 

নাই বলিলে চলে । এখন দেখিতে হইবে আলোচ্য গীতচতুষটয়ের যে গান “ওগো! 
জলের রানী” কর-পাগুলিপি অনুসারে অগ্রগণ্য, ফাস্তনে তাহা লেখ হয় কিনা 

সন্দেহ। সংকলিত ধিতীয় স্চীপত্রে “১৯ ও “২০'র অন্তর্বতী [৩৭] সংখ্যায় দেখ। 
যাইবে ভারতীতে ১৩৩২ সনের কাতিক-অগ্রহায়ণে ইহার প্রথম প্রকাশ এবং প্রবাসী 
পত্রের “কষ্টিপাথর” অংশে পরবর্তী ফান্তনেই সংকলন | গানটি ফাস্তনে লেখ! ও 

ছাপ। হইলে, ফাস্তনের প্রবাসীতে তাহার সংকলন আশ কর! যায় না। প্রচলিত 
গীতবিতান-৩ -অন্ুসারে, কবির 'দালিয়া” ছোটো গল্পের আখ্যান লইয়া যে নাটক 
রচনার সংকল্প ছিল, ইহ! তাহারই প্রস্তাবনা-গীত। 

অবশিষ্ট তিনটি গানের সহিত পরের ছুটি গান যোগ করিয়া একটি গুচ্ছ 

বাধিলে দেখ! যায়, “রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা” (আশ্বিন ১৩৬৮) গ্রস্থ-অঙ্সারে 
সব-কণট গান (২৭-সংখ্যক রবীন্দ্র-পাগুলিপিতে পৃষ্ঠাঙ্ক যথাক্রমে 6, 5, 4, 8 এবং 
10) ত্রিপুরায় ব৷ আগরতলায় লেখ! | “রবি” ত্রেমাসিক অনুযায়ী (একাদশ পাদটীক। 
দ্রষ্টব্য ) আগরতলায় কবির এই স্থিতিকাল ১*-১৪ ফাস্তন ১৩৩২। এই গচ্ছের 

শেষ গানের তারিখটি বিশেষ উপলক্ষ্যের গ্যোতক, রচনার নয় তাহাজান! 

যাইবে পরবর্তী রবীন্দ্-পাওুলিপির বিবরণে ( সংখ্য। ২)। বর্তমান গ্রন্থের ৯৯, পৃষ্ঠা 

ব্য | 

১৭ জব শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ -প্রশীত : বাইশে শ্রাবণ ( ১৩৭৩ ), পৃ ৩৪-৩৭ 

৯৫ 



34 ২১ 

37 ২২ 

38 ২৩ 

39 ২৪ 

40 ২৫ 

43 ২৬ 
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45 ২৮ 

47 ২৯ 

48 ৩০ 
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52 ৩৩ 

53 ৩৪ 

54 ৩৫ 

55 ৩৬ 

56 ৩৭ 

56 ৩৮ 

59 ৩৯ 

61 ৪০ 

62 ৪১ 

নেই ভালো৷ সেই ভালো 
অনেক কথা যাঁও যে বলে [ অনাদ্দি : ২১ চৈত্র ১৩৩২ ] 

দে পড়ে দে আমায় তোরা 

পাতার ভেলা ভাসাই নীরে ৮, 

এবার এল সময় রে তোর [ অনাদি : ০07 

শেষ বেলাকার শেষের গানে [ অনাদি : ২৫ চৈত্র ১৩৩২ ] 

আধেক ঘুমে নয়ন চুষে 
এ পথে আমি যে 

আমার প্রাণে গভীর গোপন 

হার মানালে ভাঙিলে অভিমান [ অনাদি : সকাল ২৭ নী ১৩৩২ ] 

দিন পরে যায় দিন ৮৭ 

বাধন ছেঁড়ার সাধন হবে ** 

আপনারে দিয়ে উত্তর-বৈকালী : টক ১৩৩২ 
তুমি কি এসেছ মোর ধারে তদদেব : ১ বৈশাখ ১৩৩২ 

হে চিরনৃতন ্ 

মরণমাগরপারে তোমরা অমর 

তপস্থিনী হে ধরণী 

বিরস দিন, বিরল কাজ 
নিশীথে কি কয়ে গেল মনে 

আর রেখে। ন। আধারে৯*৮ 

আজি এই মম সকল ব্যাকুল 

উত্তর-বৈকালী : ৭ বৈশাখ ১৩৩৩ 

উত্তর-বৈকালী : বৈশাখ ১৩৩৩ 

65 (62) ৪২ আমায় ক্ষম হেক্ষম১৯ 

67 ৪৩ পথে ষেতে ডেকেছিলে 

১৮ নটার পুজা” গীতিগুচ্ছের অন্যতমরূপে বৈকালীতে সংকলন প্রত্যাশিত । অথচ 
পূর্ব-বৈকালীতে নাই, উত্তর-বৈকালীতে ছিল কি না নিশ্চিত বলা যায় না। 

১৯ নটার পুজা"র বহুখ্যাত গান। “ভায়ারি' হইতে এক পাতা! ছি'ড়িয়া ফেলায় উহার 

উত্তর-বৈকালী : ৮ বৈশাখ ১৩৩৩ 
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৩২ 
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৩৩ 

৩৫ 

৩৬ 

৩৭ 

৩৮ 

২৫ 

২৬ 

৩৩ 

৪৩ 

৩৪ 

পূর্বপাঠের (যেটি উত্তর-বৈকালীতে সংকলিত / বর্তমান সংকলনে ৪৩, ) মুখা- 
মুখি আসিয়। গিয়াছে এবং শেষ স্তবকও লেখা হইয়াছে “62, পৃষ্ঠার নিমনভাগে। 
এই উত্তর পাঠ নাট্যগরিমায় বনুপ্রচারিত ও আঘৃত হওয়াতেই বোধ করি 

. স্বতন্ত্র কাব্যে সংকলনের ইচ্ছ। কবির ছিল ন1। কিন্তু পূর্বপাঠ সম্পর্কে সে কথ! বলা 

র৬ 



68 ৪৪ হে মহাজীবন, হে মহামরণ২* ৪৪ 

69 ৪৫ বাঁশি যখন থামবে ঘরে২৯ »» ২৫ বৈশাখ ১৩৩৩ ৪ 

83 ৪৬ আশ্রমের হে বালিকা২২ ১৩ জ্যেষ্ঠ [ ১৩৩৩ ] ৪১ 

143 ৪ আধ্ররের লীলা আলোর রঙ্গে বিরঙ্গে ২৩ ২৯ 

চলে না; এজন্যই পূর্ব-বৈকালীতে না দিলেও উত্তর-বৈকালীতে কবি এটি স্মরণ 
করিয়াছেন-_-ঈষৎপরিবত্তিত পাঠ পরে € আশ্বিন ১৩৩৬ ) মহয়া'র অঙ্গীভূত। 

২* নটর পৃজা'র গান এই পাওুলিপিতে এখানে শেষ হয়। কবির জন্মোৎসব-অনুষ্ঠানে, 
শান্তিনিকেতন আশ্রমে, ২৫ বৈশাখ ১৩৩৩ তারিখের সন্ধ্যায় ইহার প্রথম অভিনয়। 
শ্রীমতীর ভূমিকায় শ্রীমতী গৌরীদেবী (বস্থ)। কবি-কর্তৃক ইহার রচনা ও 

নাট্যপ্রস্ততি সম্পর্কে নানা কথ। রবীন্দ্রজীবনীতে ও অন্থত্র জানা যায়। শ্রীমতী 
নির্যলকুমারী মহলানবিশ বলেন ( কবির সঙ্গে যুরোপে / ১৩৭৬ / পু ৫): “দেখতে 

দেখতে তিন দিনের মধ্যে 'নটার পূজা” খাড়া হয়ে উঠল ।"** তিন দিনের দিন পড়া 
শেষ হলে" রিহার্মেলের পালা । পঁচিশে বৈশাখ সন্ধ্যেবেল৷ “কোণার্ক বাড়ীটার 

চাতালে-** প্রথম অভিনয়, কবির জন্মোৎসব উপলক্ষে । / অনুমান হয়, নাটকে 
প্রযুক্ত কতকগুলি গান হয়তো অন্তরের অন্যবিধ প্রেরণায় আগেই লেখ! 
হয়) ১৩৩৩ বৈশাখের শাস্তিনিকেতন পত্রে “নববর্ষ শিরোনামে ষে কক্সটি গান 

প্রকাশিত তন্নধ্যে রহিয়াছে “বাধন ছেঁড়ার সাধন হবে ও “তুমি কি এসেছ 
মোর ছারে' (বর্তমান সংকলনে “৩৩? ও “৩৬? )। ূ 

২১ বৈকালী-ধৃত শ্বদেশে লেখা গান-কবিতার পর্যায় শেষ হয় এই “দিনাবসান” কবিতার 

৫ স্তবকে। তন্মধ্যে তৃতীয় ত্তবক কাটিয়া দেন কবি আলোচ্য পাওুলিপিতে, এপ 
দেখা যায়। “প্রবাসী” পাওুলিপিতে ( পূর্ব-বৈকালী ) ত্যাগ করেন শেষ স্তবক। 
আর, পরিশেষ কাব্যে (সম্ভবতঃ উত্তর-বৈকালীতেও ) চতুর্থ স্তবক বজিত। 
বৈকালীর বর্তমান সংস্করণে লব-ক'টি স্তবক যথোচিত পারম্পর্যে সংকলিত । 

২২ রচন! “রোহিত সাগর” পার হওয়ার কালে ইহা জান যায় বৈকালীর লেখাঙ্কনে। 
আলোচ্য পাঙুলিপির পাঠে “মাঘের বিদায়ক্ষণে ইত্যাদি ৬ ছত্র মূল কবিতায় 
পরে অশ্ষপ্রবিষ্ট; তাহার স্থান, অবিকল যেমন দেখা যায় পরিশেষ কাব্যে; শেষ 
পৃষ্ঠায় “হুধী হও [ করো]. রচি লহ নৈবেগ্যের মাল1।, এই ৬ ছত্র তারিখ 
লেখার পরে সংযোজিত, হয়তো! বা! এ দিনেই রচিত। 

২৩ পুরাতন রচনার নৃতন পাঠ সন্দেহ নাই। বর্তমান সুচীপত্রে 19; পৃষ্ঠায় ইহার 
পূর্বস্থান নির্ধারিত। এ সম্পর্কে পুরোগামী ত্রয়োদশ পাদটীকা দ্রষ্টব্য । পাওুলিপিতে 

৭ 
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তদেব: 'লাঞ্ছিত' ইংরেজি রূপাস্তর : ১৭ জুলাই ১৯২৬ [ ১ শ্রাবণ ১৩৩৩ ] 

নে কোন্ পাগল২৪ ৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ [ ২২ ভাদ্র ১৩৩৩ ] ৪৫ 

কার চোখের চাওয়ার২৪ ৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ [ ২৩ ভাত্র ১৩৩৩] ৪৬ 

রয় ষে কাঙাল২৪ ১০ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ [ ২৪ ভাত্র ১৩৩৩ ] ৪৭ 

ছুটির বাশি বাজল যে ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ [ ৩১ ভাত্র ১৩৩৩] ৪৮ 
[ আকাশ, তোমায় কোন্ ]২৫ বস্থমতী : তদ্দেব [ ৩১ ভান্র ১৩৩৩ ] ৪৯ 

তোর ভিতরে জাগিয়। বস্থমতী : ১৮ সেপ্টেম্বর +২৬ [১ আশ্বিন *৩৩] ৫০ 

নাই নাই ভয় ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ [ ১ আশ্বিন ১৩৩৩ ] ৫১ 

আমার মুক্তি ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ [২ আশ্বিন ১৩৩৩] ৫২ 

সকাল বেলার আলোয় ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ [৩ আশ্বিন ১৩৩৩ ] ৫৩ 

ভালে লাগার শেষ যে [ মধুর, তোমার শেষ যে] 

২১ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ [৪ আশ্বিন ১৩৩৩ ] ৫৪ 

৫৮ চাহিয়। দেখো রসের ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ [৭ আশ্বিন ১৩৩৩ ] ৫৫ 

পুপে, ] তুমি উষার সোনার বিন্দু তদেব [ ৭ আশ্বিন ১৩৩৩ ] ৫৬ 

আপন গানের টানে ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ [৮ আশ্বিন ১৩৩৩ ] ৫৭ 

আপি আমার কোন্থানে ৬ অক্টোবর ১৯২৬ [১৯ আশ্বিন ১৩৩৩ ] ৫৮ 

ওগো! স্ন্দর, একদ। কি জানি ১১ অক্টোবর ১৯২৬ [ ২৪ আশ্বিন ৩৩] ৫৯ 

কোথায় ফিরিস ১২ অক্টোবর ১৯২৬ [ ২৫ আশ্বিন ১৩৩৩ ] ৬০ 

আকাশে তোর তেমনি ২৭ অক্টোবর ১৯২৬ [৩ কাতিক ১৩৩৩] ৬১ 

পথ এখনো। শেষ হল না ২৭ অক্টোবর ১৯২৬ [ ১০ কাতিক ১৩৩৩] ৬২ 

দিনের বেলায় বাশি ৩* অক্টোবর ১৯২৬ [ ১৩ কাতিক ১৩৩৩] ৬৩ 

পান্থ পাখীর রিক্ত কুলায়২৬ ৯ নবেম্বর ১৯২৬ [ ২৩ কাতিক ১৩৩১] ৬৪ 

তব অমূর্ত বাণী [ অরূপ, তোমার বাণী ] 
২১ নবেম্বর ১৯২৬ [ ৫ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ ] ৬৫ 

পরবর্তী ভাষান্তর ব! রূপান্তর (মধ্যে অন্ত লেখ! নাই ) আগ্ন্ত বর্জনচিহ্নিত ; 
সভবতঃ সেই পাঠ অপ্রকাশিত : ০ £10115 ০0£ 11516 10 06 815 ০0£ 

09810017655 ০6০, 

২৪ রচনার স্থান-কাল-সহ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশের হাতে লেখা । 
২৫ কাগজের অপর পিঠে মসীবিলেপন-হেতু স্ছচনার কয় ছজর ছুষ্পাঠ্য । 
২৬ ধুয়ায় ফিরিয়া! আসার আগে এই গানের সর্বশেষ পদে একটি পাঠপ্রমাদ তথ 

0৫ 



199 ৬৯ বাঁশি আমি বাঁজাই নিকি ২৪ নবেদ্বর ১৯২৬ [৮ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ ] ৬৬ 

201 ৭* ক্ষত যতক্ষতি যত ২৫ নবেম্বর ১৯২৬ [ ৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ ] ৬৭ 

203 ৭১ হয] পেয়েছি প্রথম দিনে তদেব [ ৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ 1 ৬৮ 

ূর্ব-বৈকালীর গীতিকবিতাবলীর সাময়িক পত্রে প্রচার তালিকাবদ্ধ হইয়াছে দ্িতীয় 
সুচীপত্রে | অন্যান্ত গানের সাময়িক পত্রে প্রচার তৃতীয় স্ছচীপত্রে নাই; পাু. 
পারম্পর্যের ও বর্তমান গ্রন্থের ক্রমিক সংখ্যা -সহ এখানে দেওয়! গেল__ 

রবীক্্রপাুলিপি ২৭ সাময়িক পত্রে প্রচার বওমান গ্রন্থে 

৪৮-৫৫ গীতাষ্টক মাসিক বস্থ্মতী। বৈশাখ ১৩৩৪, পৃ ২-৪ ৪৫-৫২ 

৫৬-৫৮, ৬০-৬১ গীতপঞ্চক সবুজ পত্র। কাতিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৩, পৃ ১৮৯-৯২ 
৫৩-৫৫)১ ৫৭-৫৮ 

৬২-৬৪ গান উত্তরা । মাঘ ১৩৩৩, পৃ ৩৭৫-৭৬ ৫৯-৬১ 

৬৫-৬৭ গান উত্তরা । ফাল্গুন ১৩৩৩, পৃ ৪৩৭-৩৯ ৬২-৬৪ 

৬৮-৬৯ গান উত্তরা । চৈত্র ১৩৩৩, পৃ ৪৯১-৯২ ৬৫-৬৬ 
৭০ গান উত্তরা । জ্যেষ্ঠ ১৩৩৪, পৃ ৬১৯ ৬৭ 
৭১ গান উত্তরা। বৈশাখ ১৩৩৪, পূ ৫৫১ ৬৮ 

প্রাসজিক রবীন্দ্র-পাগুলিপি 

বৈকালী-সম্পকিত রবীন্দ্-পাণুলিপি কোথায় কী আছে, যত দূর জান! যায়, তাহার 

কালক্রমিক তালিকা! এখানে দেওয়। গেল-__ 

১ রবীন্দ্র-পাঙুলিপি। রমা কর -সংগ্রহ। শ্রীমতী রমা মজুমদার (কর) ও 

শ্রীস্গরেন্্রনাথ করের বংশধরগণের সম্পত্তি। আলোকচিত্রে যে গানগুলি দেখা 

যায়, বর্তমান সংকলনে সংখ্যা : ২০১ ২৭, ২৮ ও ৪২। 

২ রবীন্দ্র-পাগুলিপি। শ্রীমতী রেবা মহলানবিশ ( সরকার ) ও শ্রীস্থশোভন সরকার 

-সংগ্রহ। কলিকাঁতী। বর্তমান সংকলনের প্রথম ও দ্বিতীয় গান, প্রত্যেকটির 

মুদ্রণপ্রমাদ দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে : ডালে / রবীন্ত্রসষনের আলোচ্য 
পাওুলিপি ও ১২৭-সংখ্যক রবীন্দ্রপাগুলিপি তথা মহলানবিশ-সংগ্রহের স্বতন্্ 

রবীন্দ্রপাওুলিপি এই সব-ক'টির অন্রসারে উহা! “তালে”, বৈকালীর লেখাঙ্কন 
মনোযোগ দিয়া দেখিলে অন্তরূপ নহে আর উত্তর মাসিক পত্রেও এ পাঠই 
পাওয়৷ যায় ১৩৩৩ ফাস্তনে। 

৪৯ 



দুইটি পাঠ, প্রত্যেকটি স্বাক্ষরিত এবং দ্বিতীয় গানের উভয় পাঠই “১৫ ফাস্তুন ১৩৩২ 

এই তারিখ-যুক্ত। আহম্যষঙ্গিক তথ্য না জানিলে এই তারিখ কিন্তু গ্রমাদজনক। 
প্রস্বশোভন সরকারের চিঠিতে (৮. ৪. ১৯৭৪ ) জানা যায়, শ্রীমতী রেবার সহিত 
ওই তারিখে (২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬/১৫ ফাল্গুন ১৩৩২ ফাল্তনপৃণিম। ) তাহার বিবাহ 
হয় এবং ওই সময় রবীন্দ্রনাথ “ঘত দূর মনে পড়ে, আগরতলায় ছিলেন । গান ছু+টি 
পাঠিয়েছিলেন তার আশীর্বাদ হিসাবে-_- বিবাহসভায় গান ছুটি ছেপে অতিথিদের 
দেওয়া হয়েছিল ।+ অর্থাৎ, *১৫, তারিখটি রচনার দিন নয়, ১১ বা ১২ হইতে বোধ, 
করি বাধা নাই। “১৬-১৬, সংখ্যার পাদটাকা। তরষ্টব্য। বাহুল্য হইলেও বল থাক্, 
যে-কোনো গানের একটি পাঠের সহিত আর-এক পাঠের হুবহু মিল নাই এবং 
গীতবিতান-ধৃত প্রচল গানের পাঠও পৃথক । তবে কোনে। পাণুলিপিতেই “দোলে 

প্রেমের দোলন চাপা” গানে অধিক পাঠভেদ ঘটে নাই, বিশেষতঃ গীতবিতানে 

ও প্রবাসী'-পাওুলিপিতে পার্থক্য আসলে নাই। 

রবীন্দ্র-পাওুলিপি ২৭। শাস্তিনিকেতন-রবীন্দ্রসসন | ইতংপূর্বে দেখানো হইয়াছে, 

ইহাই পূর্বাপর সকল বৈকালীর সমুদয় রচনার বিশেষ আঁধার-পাণুলিপি। 
নটীর পৃজা'র প্রাসঙ্গিক রবীন্দ্র-পাওুলিপি। অভিজ্ঞানসংখ্যা ৪৩ ও ২৫৫ক-২৫৫খ। 
শাস্তিনিকেতন-রবীন্দ্রসদন। ২৫৫ক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানপত্র বা বিষয়বিবরণ বল! 
যায়। অন্য ছুই পাগওুলিপি অসম্পূর্ণ । প্রথম পাগুলিপিতে বর্তমান সংকলনের 
৩০ ও ৩৬ | দ্বিতীয়ে ৩*, ৩৩ ও ৪৪ / তৃতীয়ে ৩০, ৩৪, ৩৬ ও ৪৪ __-এই সংখ্যায় 

নির্দিষ্ট গানগুলি দেখা যায় । 

নটার পৃজা। রবীন্দ্র-পাগুলিপি, প্রায় সম্পূর্ণ। নাটকের স্চন। হইতে রবীন্দ্রনাথের 
হাতে পত্রাঙ্ক (পৃষ্ঠা্ক নয়) ৩৪ অবধি ; তন্মধ্যে "১৮, ১৯, ও ৭২৫” অঙ্কিত পাতা 

(পৃষ্ঠা নয় ) ঘদি থাকিয়া থাকে, ইহাতে নাই। মুদ্রণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছিল। 

বিষয়স্চচনার পূর্বে অন্য-রচনা-রিক্ত একখানি পাতায় দেখ। যায়-_ শান্তিনিকেতনে 
২৫শে বৈশাখ ১৩৩৩? তারিখে কবি ইহা “পরম কল্যাণীয়। শ্রীমতী গৌরী'কে দেন, 

“নটরাজ নৃত্য করে নব নব স্থন্দরের নাটে' এই স্থুপরিচিত মাঙ্গলিক কবিতায়। 

শান্তিনিকেতনে শ্রীমতী গৌরী দেবী ও শ্রীসম্তোষকুমার ভঞ্জের সংগ্রহ । ইহাতে 
বর্তমান সংকলনের ৩০, ৩৩, ৩৪, ৩৬ ও ৪৪ সংখ্যায় নির্দিষ্ট গানগুলি দেখ। 

যায়। 

প্রবাসী'-পাগুলিপি। শাস্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে শ্রীমতী শাস্তা নাগ -কর্তৃক 
উপন্ৃত। ইহাকে পূর্ব-বৈকালী বল! হইয়াছে । বর্তমান সংকলনের ১ হইতে ৪* 
অবধি সংখ্যায় নির্দিষ্ট, আহা। ছাড়া ৪৪-সংখ্যক গানের আধার-পাগুলিপি। €৪, 

সংখ্যার শেষ স্তবকটি এই পাঁওুলিপিতে নাই-_ পূর্বমুত্রিত (অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ ) ও 

১০৪ 



এবং 

স্পটে 

প্রচারিত (পৌষ ১৩৫৮) বৈকালী হইতে এই সংকলনে গৃহীত 3 পূর্বমুক্রিত ও 
প্রচারিত গ্রস্থে অন্ত শ্যবকগুলি ষে পাতায় ছিল তাহা পাওয়া যায় নাই। দশম 

পাদটীকার প্রথম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 
মহলানবিশ-সংগ্রহ। কলিকাতা । শ্রীপ্রশাস্তচন্ত্র হহলানবিশ ও শ্রীমতী নির্মলকুমারী 
মহলানবিশ খুষ্টীয় ১৯২৬ সনে কবির মুরোপ-ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন।২৭ যে 
গীতিকবিতাবলীর স্বতগ্তর পাওুলিপি ইহাদের সংগ্রহে আছে, যেগুলির আলোকচিত্র 
দেখিবার ও বর্তমান সংকলনে প্রয়োজনমত ব্যবহার করিবার সুযোগ পাওয়! 

গিয়াছে, সেগুলির সংখ্যা £ ৪৫-৪৭ ও ৫৯-৬৮, তাহা। ছাড়া ৬৫-সংখ্যক গানের 

পূর্বপাঠ বা পূর্বাভাস। 
বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ -সংগ্রহ। কলিকাতা । বিভিন্ন সময়ে ঘে গানগুলি ছাপা 

হয় সবুজ পত্রে, তাহারই সংগ্রহ । তন্মধ্যে যেগুলির আলোকচিত্র দেখিবার 
স্থযোগ হইয়াছে, বর্তমান সংকলনে তাহাদের সংখ্যা : ১ এবং ৫৩-৫৫, ৫৭-৫৮ | 
রবীন্দ্রপাওুলিপি ১২৭। শাস্তিনিকেতন-রবীন্দ্রসদন | ইহ! মহুয়৷ কাব্যের অন্যতম 
আধার-পাণুলিপি। সম্ভবতঃ মহুয়ার অঙ্গীভূত করার উদ্দেশে বর্তমান সংকলনের 
এই গীতিকবিতাবলি ইহাতে লেখা হয় বা কম-বেশি রূপাস্তরিত হয় : সংখ্যা 
৫) ২৬, ৭-১০) ২৯, ৪৩১ ৪৬, ৪৭ ও ৬৪ | তন্মধ্যে কেবল ৪টি কার্যতঃ মহুয়। কাব্যে 
গৃহীত-_ 

বঙমান মংকলনে 

ভোরের পাখী নবীন আখি / চপল তব নবীন আখি (৫) 

অজান। জীবন বাহিচ্ছ / জানি, তোমার অজান। নাহি গো (৮) 
বিবশ দিন, বিরস কাজ / বিরস দিন, বিরল কাজ (২৬) 

আজি এ নিরাল। কুঞ্জে, আমার / আজি এই মম সকল ব্যাকুল (৪৩) 

প্রচল গীত -রূপে এই পাও্ুলিপিরই আর-একটি, গীতবিতানে-_ 
আধারের লীল। আকাশে আলোক লেখায় লেখায় (২৯) 

_ইহার পরবর্তাঁ বিভিন্ন ছত্রে পাঠভেদ প্রচুর । 

শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশের হাতের লেখায় ৩টি গান যেমন আছে আধার- 

পাওুলিপিতে ( বর্তমান সংকলনে সংখ্যা ৪৫-৪৭ ) তেমনি আর-কতকগুলি গানের 
নকল তিনি করেন রচনাকালেই হ্বতন্ত্ভাবে (সংখ্য। ৪৫-৫৮) তন্মধ্যে শেষ 
৪টি ব্যতীত প্রত্যেকটি কবি-বর্তৃক স্বাক্ষরিত-- কেবল লক্ষ্য করিবার বিষয় এই 
ঘে, শেষ রচনায় “বেলা কখন্ যায় গো বয়ে.** মূলতানে ॥ এই শেষ কলি ও 

রচনার স্থান-কাল কবির স্বহস্তে লেখা । ূ 
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পাঠতেদ 

রবীন্দ্ররচনায়, গানে কবিতায়, পাঠভেদের অস্ত নাই বলিলে বিশেষ অতুযুক্তি হয় না। 

তাহার পপ্তীকরণের শুভস্চন! হইয়া থাকিলেও, সর্ব স্তরে “সামগ্রিক অথবা! সর্বাঙ্গীণ 

পাঠপত্রীপ্রণয়নের সময় সুযোগ অথবা সভ্ভাবন। এখন নাই । ১৩৭৪ বৈশাখে সাপ্তাহিক 

দেশ পত্রের 'সাহিত্যসংখ্যাস্ম উত্তর-বৈকালীর সহজলভ্য পুনঃপ্রচার উপলক্ষ্যে বৈকালী 
লইয়া! পর্যালোচন! করিয়াছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন; শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের 

সহযোগে তিনি উত্তর ও পূর্ব উভয় বৈকালীর বহু পাঠভেদের ঢৃষ্টাস্তও দিয়াছেন। 
এ কাজে প্রচুর যত্ব পরিশ্রম অভিনিবেশ ও অভিজ্ঞতা যেমন প্রয়োজন, এজদ্যয 
বহুবিধ উপকরণেরও একত্র সমাহার হওয়া চাই। পূর্বোক্ত দেশ পত্রে (পৃ ৫৭) 

তাহার তালিকা এরূপ-_ 
১ বিভিন্ন পাওুলিপি 

প্রাসঙ্গিক সামগ্িক পত্র 
গীতসংগ্রহের বিভিন্ন সংস্করণ 

স্বরলিপি-সংকলনের বিভিন্ন সংস্করণ 
বিভিন্ন নাটক-_ নাটকের বিভিন্ন সংস্করণ যাহাতে বৈকালীর গানের ছি ০০ 5 45 

ব্যবহার 

৬ এতৎসম্পকিত নাট্যাভিনয়ের অভিনয়পত্রী 
৭ বিভিন্ন উৎসবাহুষ্ঠানে মুদ্রিত গীতস্থচী বা গান 

৮ প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন গ্রন্থের প্রেস-কপি, কবি-কর্তৃক সংশোধিত নির্দেশাদি 

৯ গীতশিক্ষার্থাদের সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের হাতে লেখা কাগজ বা “কার্ড ৪। 

অতঃপর প্রীপুলিনবিহারী সেন সত্যই বলেন, সম্ভবত: এ তালিকা আরও বাড়ানে 
যাঁয়।২৮ 

যাহা হউক, বৈকালী সম্পর্কে ধাহার। সেবূপভাবে পর্যালোচনা করিতে প্রস্তুত 

ও আগ্রহী, দেশ পত্রে ওই আলোচন! ও প্রাথমিক পাঠপত্বী তাহাদের অবশ্ঠ-দরষটব্য | 
বর্তমান গ্রন্থে বিস্তারিত পাঠভেদ- সংকলনের অবকাশ নাই, কেবল দৃষ্াস্ত-স্বরূপ 
বৈকালীর কয়েকটি গান-কবিতা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা কর হইল ।-_ 

২৮ দেশ পত্রের বক্তব্য-সংকলন, ভাষা নয় । 

৯০২ 



পাঠবৈচিত্র্য : নিদর্শন 

বলা আবশ্তক যে, বর্তমান সংকলনে ৪০ ও ৪১ সংখ্যা দিয়। নির্দিষ্ট ছুইটি কেবল 
কবিতা; পরে (ভান্র ১৩৩৯ ) পরিশেষ কাব্যে অভীপ্সিত পরিবর্তনে ও শিরোনাম- 

যোগে গৃহীত-_ 

আশ্রমবালিক। : আশ্রমের হে বালিক। 

দিনাবসান : বাশি ষখন থামবে ঘরে 

পরিবর্তন সম্পর্কে ৯ ও ১০ -সংখ্যক পাদটাকায় বল! হইয়াছে । ছ্িতীয়টির সাময়িক 

প্রচার ( বহুবার ) সম্পর্কে জান! যাইবে দ্বিতীয় স্চীপত্জের একোনশেষ উল্লেখে। 

২ 

দুইটি সংকলন মূলত: কবিত হইলেও গানে পরিণতি লাভ করে; তন্মধ্যে একটির 

(বর্তমান সংকলনে পঞ্চম : চপল তব নবীন আখি ছুটি ) প্রথম স্তবকে ভাষার কোনো 

পরিবর্তন না করিয়াই সর দেওয়৷ হয় কিন্ত অপরটি হইতে বিচিত্রভাবে দুইটি গানের 
(অধিকস্ত একটি স্বাক্ষর-কবিতার ) উদ্ভব হয় কিভাবে, তাহা! কৌতৃহলজনক। 
গান-ছুইটি প্রচল গীতবিতান হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ।__ 

বর্তমান সংকলনে ৩৯ সংখ্যায় নি্দি্ 

পরবাসী চলে এসো ঘরে 

পরবাসী, চলে এসে। ঘরে ১ 

অন্থকূল সমীরণভরে | 
ওই দেখো কতবার হল খেয়া-পারাপার ৩ 
সারিগান উঠিল অধ্বরে ॥ 
আকাশে আকাশে আয়োজন, 

বাতাসে বাতাসে আমন্ত্রণ। 

মন যে দিল না সাড়া, তাই তুমি গৃহছাড়া 
নির্বাসিত বাহিরে অস্তরে ॥ 

কবিতার ছত্র ১ ও ২, গানেও সেইরূপ । কবিতার তৃতীয় স্তবকের শেষ ৩ ছত্র, গানে 

ছত্র ৩-৪ রূপে সাজানো হইয়াছে । কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের ছত্্র ১-২, গানে ছত্র ৫-৬। 
কবিতার চতুর্থ স্ভবকের ছত্র ৩-৪, গানে ছন্র ৭ এবং ওই স্তবকের শেষ ছন্ে “পরবাসী, 
যখন “নির্বাসিত” রূপ ধরিল সেটি এই গানের শেষ ছত্র। 

তা 9০ ৫ ৪৯০০ 
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এসো এসে। প্রাণের উৎসবে, ১ 

দৃক্ষিণবামুর বেণুরবে, ২ 

পাখির প্রভাতী গানে এসে! এসো! পুণ্যন্নানে ৩ 
আলোকের অমৃতনিব'রে ॥ ৪ 

এসো! এসে! তুমি উদাসীন । ৫ 

এসে। এসো! তুমি দিশাহীন । ৬ 

প্রিয়েরে বরিতে হবে, বরমাল্য আনো তবে__ ॥ 
দক্ষিণ। দক্ষিণ তব করে ॥ ৮ 

দুঃখ আছে অপেক্ষিয়। ছ্বারে-_ ৪ 

বীর, তুমি বক্ষে লহে। তারে। ১০ 

পথের কণ্টক লি এসো চলি, এসে! চলি ১১ 
ঝটিকার মেঘমন্দ্র স্বরে ॥ ১২ 

কবিতার সপ্তম অষ্টম ও নবম শ্তবকই যথাক্রমে এই গানে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় 

স্তবক। গানের প্রথম ছত্রে “প্রাণের”, কবিতায় অনুরূপ স্থলে : মাটির / গানের পঞ্চম 

ও ষষ্ঠ উভয় ছত্রের স্চনাতেই “এসো” কিন্তু কবিতায় : ফিরে / গানের দশম ছত্রে “বক্ষে 

লহো” হইলেও কবিতায় অনুরূপ স্থলে : বরি' লহো / 
এই কবিতার আধারে রবীন্দ্রনাথ একটি স্বাক্ষর-কবিত! লিখিয়া দেন শ্রীশ্রপতি 

বস্থকে ; উত্তরকালে আনন্দবাজার পত্রিকায় (রবিবার । ২৪ বৈশাখ ১৩৬৮) ও 

১৩৭১ সনের “২৫ বৈশাখ উৎসবপত্রে ( বিশ্বভারতী ) ইহার লিপিচিত্র প্রকাশিত : 

স্বাক্ষর-কবিত। 
কোথা যাবে সে কি জান। নেই? ১ 

যেখ। আছ ঘর সেখানেই। 

মন যে দিল না সাড়া, 

তাই তুমি গৃহছাড়া, 
পরবাসী বাহিরে অস্তরে। 

আঙিনায় আকা আল্পনা 
আখি তব চেয়ে দেখিল না। 

মিলন ঘরের বাতি 

জলে অমলিন ভাতি ৯ 

সারারাতি জানালার পরে। ১০ 
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এসো এসে উদাসীন ১১ 

এসো এসে! দিশাহীন ১২ 
পরবাসী চলে এসো ঘরে। ১৩ 

২৫ বৈশাখ | ১৩৩৮ 

মূল কবিতার চতুর্থ-পঞ্চ ত্বক লইয়। ইহার ছত্র ১-১*। তন্মধ্যে নবম ছত্রের “অমলিন”, 
মূলত; ছিল : অনির্মেষ / পূর্ব কবিতার অষ্টম স্তবকের প্রথম-ছ্িতীয় ছত্র হইতে এ 
কবিতার ছত্র ১১-১২; পরিবর্তন হয় পুরোগামী গানের পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছত্রের ধচে, 
অধিকন্ত “তুমি” বজিত হইয়াছে। মূল কবিতার প্রথম ছত্রই স্বাক্ষর-কবিতার শেষ ছত্র। 

১২১ 

বৈকালীর কয়েকটি গান আশীর্বাদজ্ঞাপক কবিতা রূপে ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে বা 

সাময়িক পত্রেও প্রকাশিত হইয়াছে। গান হইতে কবিতায় অথবা কবিতা হইতে 
গানে রূপান্তর, ইহাতে সময়ের বিশেষ ব্যবধান না”ও থাকিতে পারে অথব1 সব কয়টি 
কবিমানসে মূলতই গান এরূপ হইতে পারে । তুলনীয় বর্তমান সংকলনে__ 

তৃতীয় : নববধূ 
বসস্তের দুতী তুমি, ফাল্গুনের কুন্থম-উৎসবে 
আনন্দের দান তব পরিপূর্ণ করি দিবে কবে ? 

বকুলবীথিকাতলে ৩ 
বিহরিবে লীলাচ্ছলে, 

আকুল কুস্তলগন্ধে বনচ্ছায়া৷ রোমাঞ্চিত হবে। 
তৃণহিল্লোলিত পথে মঞ্জীরের কল্লোলগুঞজন 
ক্ষণে ক্ষণে ভেঙে দিবে নিকুগ্ধের নিভৃত স্বপন। 

আকাশে তোমার আখি 

কে ভুলায়ে লবে ডাকি, 
ধেয়ানে দেখিতে পাবে দিকে দিকে হাদয়বল্পভে | 

২১শে ফাস্তন। ১৩৩২ --ভারতী, চৈত্র ১৩৩২, পৃ ৪৬৭ 
আগরতল। হইতে প্রচারিত ত্রেমাসিক রবি পত্রে ( চৈত্র ১৩৩২, পৃ ৩৮*) গগান' 

শিরোনামে ও বিচিত্র পাঠাস্তরে ইহারই প্রকাশ : ছত্র ২, "দান তব" স্থলে : সুধাপাত্র / 
ছত্র ৩-৪, শেষ পদটি না ধরিলে : বঞ্জুলনিকু্ধতলে / সঞ্চরিবে / ছত্র ৬ : চঞ্চল মঞ্জীরঘাতে 

মুখর কল্লোলগুঞ্জরণ / ছত্র ৭ “দিবে নিকুঞ্ধের' স্থলে : দেবে অরণ্যের / ছত্র ৮*৯ : নয়ন- 
পল্পবে হাসি / হিল্লোলি উঠিবে ভাসি / রচনাকালের নির্দেশ : ১৮ই ফাস্তন ১৩৩২। 
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খ্িতীয় : কল্যাণীয়। শ্রীমতী রেবাকে 

আশীর্ববাদ 

ফাগুনের নবীন আনন্দে 

বাণী মোর গাঁখিলাম ছন্দে। 

পথ হতে নিক্ তুলি 
পাখীর কাকলীগুলি, 

ভর। হোক্ বকুলের গদ্ধে ॥ 

চলে যাক মিলনের পাস্থ 

দ্খিনের বাতাসে অশান্ত । 

তারি হাতে হোক্ লেখা 
পলাশের রাঙা রেখা 

হুভাগিনী, তোমার সীমস্তে | 

১৫ [ ১১১২? ] ফাল্কুন। ১৩৩২ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

অনুরূপ আশীর্বচন, স্বাক্ষর ও রচনার তারিখ -সহ ইহার অপর যে পাঠ, তাহাতে 

বৈকালীর ও গীতবিতানের পাঠের সহিত সাদৃশ্ঠ অধিক । যাহা হউক, উল্লিখিত 
পাঠের তুলনায় ছত্র ২, "বাণী মোর, স্থলে : গানখানি / ছত্র ৩ : দিলে তারে বনবীথি / 

ছত্র ৪, “গুলি? স্থলে : গীতি / ছত্র ৫, “হোক্" স্থলে : হোলে। / ছত্র ৬-১০, বর্তমান 

গ্রন্থের দ্বিতীয় স্তবকের ছত্র ১-৫ -সদৃশ। “আশীর্বাদ” কবিতার এই দ্বিতীয় পাঠে 

ধুয়াটির (সব পাঠেরই প্রথম ছত্র ) পুনরাবৃত্তি ছুইবার ; অনুরূপ দুই স্থলে বর্তমান 
গ্রন্থে শুধু : মধুর বসন্তে ॥ 

প্রথম : বাবলিকে 

ফুটুল রসের দোলন চাপা / হ্দয়আকাশে । 

দৌঁল ফাগুনের চাদের মতন / স্থধায় মাখা সে ॥ ইত্যাদি 

ইহার দ্বিতীয় পাঁঠের শিয়রে আছে : আশীর্বাদ / বাব.লিকে / (শ্রীমতী রেব। সরকার ।) 
প্রথম ছত্রে “ফুটল রসের" স্থলে : দোলে প্রেমের বের্মান গ্রন্থে অনুরূপ) / দ্বিতীয় 

ছত্রে “মতন” স্থলে : আলোয় ( বর্তমান গ্রন্থে: আলোর )-- ইহ! ছাড়! পাঠভেদ নাই । 

গ্রন্থের পাঠ গীতবিতানের সদৃশ, প্রথম পদের পুনঃপুনঃ আবৃত্তি “গায়কি'র অঙ্গ ।২৯ 

চে 9 %/ নথ 726৫৮ ০০ ও 4 

২৯ সংকলনের প্রথম ও দ্বিতীয় গানের তুলনা ব্যাপারে, পুরোগামী পাখুলিপির 
তালিকায় ও বিবরণে রষ্টব্য, সংখ্যা-২। 
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৪ 

কোনো কোনে গানের প্রথম ছত্রেই চমৎকারজনক পাঠভেদ ঘটিয়াছে উত্তরকালে। 
যেমন বর্তমান সংকলনের 

৫২) “আমার মুক্তি গানের স্থরে পরে হয়: আমার মুক্তি আলোয় আলোয় / 

গীতবিতান ভরষ্টব্য । ইহার পরের অংশেও অনেক পরিবর্তন আছে। 
৫৪) “ভালে! লাগার শেষ যে না পাই” পরে হয়: মধুর, তোমার শেষ যে না 

পাই / অন্ান্ত ছত্রে পাঠভেদ নাই । 
৬৫) বৈকালী-ধুত “তব অমূর্ত বাণী 

অঙ্গে আমার চিত্তে আমার / যৃত্তি পেয়েছে জানি ।' 

গীতবিতানে : অরূপ তোমার বাণী 

অঙ্গে আমার চিত্তে আমার / মুক্তি দিক সে আনি। 

পরের ছুইটি ছত্রে ষৎসামান্ত আরও পাঠভেদে আছে, পাঠক তুলনা! করিয়! 
দেখিতে পারিবেন। ব্যালাটন ফ্যুরেডের আরোগ্যভবন হইতে মুক্তিলাভের 
পূর্বেই ইহার যে পূর্বাভাস কবি- মানসে ও লেখনীতে আসে সেটি এখানে 
সংকলন করা গেল (প্রথম ছত্রের শব্গত সাদৃশ্ প্রথম ও শেষ পাঠে )-- 

(৩৮2/৫ %৮১৮1 
9 0৮45৮ হিধেি 
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ইভঃপূর্বে বৈকালী-সম্পকিত রবীন্দ্র-পাওুলিপির তালিকায় রবীন্ত্রসপনের ১২৭-সংখ্যক 
রবীন্দ্র-পাওলিপির বিবরণে বলা হইয়াছে, ১৩৩৫ সনে মহুয়! কাব্যে ( আশ্বিন ১৩৩৬ ) 

সংকলনের উদ্দেশে ষথাপূর্ব রূপে অথবা বিচিত্র রূপাস্তরে কোন্ কোন্ রচন৷ 

কবি উহাতে লিপিবদ্ধ করেন। কার্ধতঃ সবগুলি মহুয়ায় গ্রহণ কর] হয় নাই; 
যেগুলিতে পরিবর্তন করা হইয়াছে, পরিবর্তনের প্রকৃতি ও পরিমাণ একরূপ 
নহে। মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থে, যুগপৎ বৈকালীতে ও মহুয়ায়, যেগুলি আছে, সেগুলির 
পারস্পরিক তুলনা পাঠক নিজেই করিতে পারিবেন; অন্ত কতকগুলি রচনার 
রূপাস্তরবৈচিজ্ত্য এ স্থলে অনুধাবনের ঘোগ্য ।৩০ রবীন্দ্র-পাওুলিপি ১২৭ -আধারিত 

বর্তমান সং - 
১০ 

আমার লতার প্রথম মুকুল : 

আমার প্রাণের জাগরণী দূতী 
চেয়ে আছে মোর পানে, 

শুধায় আমারে, “এসেছি এ কোন্থানে ?” 

এসেছ আমার জীবনলীলার রঙ্গে, 
এসেছ আমার তরল ভাবের ভঙ্গ, 

এসেছ আমার স্বরতরঙ্গগানে 

জাগাতে সে কথা যাহা কেহ নাহি জানে ॥ 
আমার প্রাণের জাগরণী দৃতী 

প্রভাতআলোকমাঝে 

শুধায় আমারে, “এসেছি এ কোন্ কাজে ?” 

এসেছ টুটিতে কাঁজের জটিল গ্রন্থি, 
বিরস চিত্তে অমৃত তুলিতে মস্তি, 

বাজাতে বাশরী প্রেমাতুর ছুনয়ানে, 
মিলাতে তোমারে আমার আত্মদানে ॥ 

৩* ১২৭-সংখ্যক রবীন্দ্র-পাণুলিপির বিবরণে বর্তমান বৈকালীর ৫, ৭১ ৮, ৯; ১০১ ২৬, 
২৯১ ৪৩, ৪৬, ৪৭ ও ৬৪ সংখ্যার নির্দেশ । তন্মধ্যে ৫১ ৮, ২৬ ও ৪৩ মহুয়! কাব্যে 

গৃহীত আর ৭ ও ৯ অক্ক-যুক্ত রচনায় কোনো পরিবর্তন হয় নাই। ম্বতত্ 
আলোচনার বিষয়--- *১০১) “৪৬১১ ৪৭১) ৬৪ ও বিশেষভাবে *২৯। 

১৩৮ 



এটা ভূমিকায় [ মহুয়ার ] যেতে পারে / কবি-বর্তক এই মস্তব্য লেখার পরেও 
আগ্ন্ত রচন! বর্জনচিন্হে লাঞ্থিত। র্নপাস্তর : ২৫ শ্রাবণ ১৩০৫ 

৪৬ 

কার চোখের চাওয়ার : 

চোখের চাওয়ার হাওয়ায় দোলায় মন ! 
তাই কি হৃদয় বিকল সকল খন? 

তাই হামি তোর অশ্রধারায় ধোওয়া, 

ভাবনা কি তাই মৌনছায়ায় ছোওয়। ? 
ভাষায় কি তাই রাগিণীর আবরণ? 

কেমন বিকল আছিস সকল খন! 

পরখমণির পরশে পরাণ জাগা, 

তাই তো৷ তোমার স্বপ্ন সোনায় লাগ|। 

দিনের প্রবাহে প্রহরলহরীতলে 
ঝিলিমিলি করি ত্বর্ণঝলক ঝলে 

কালোয় আলোয় কাপায় আখির কোণ, 

কেমন বিকল আছিস সকল খন ॥ 

ছন্দের প্রকৃতিগত পরিবর্তন লক্ষণীয়। নৃতন ছন্দে মাত্রাপূরণের জন্যও বহু পরিবর্তন । 
পাও্লিপি-পর্যালোচনায় ধারণ! হয় যে, রচনা : ২৭১২৮ শ্রাবণ ১৩৩৫। অর্থাৎ, ২৭ 

বা ২৮ যে কোনো তারিখে । 

৪৭ 

রয় যে কাঙাল শূন্য হাতে : 

নিংস্ব ষে রয় শৃন্ত পাত্রে 
দিনের শেষে 

সেই দেখ! দেয় নিশীথ রাত্রে * 

রাজার বেশে । 

দিবসে ম্লান সে রাজপথে তারে 

মৌন দেখি, 

তিমিরআসনে চক্কৃতে তার 

দীপ্তি একি ! 
পুষ্পমুকুট কে পরায়ে দেয় 

তাহার কেশে। 

১৫ ১৪৪ 



দিনে তার কাজে স্বর ছিল ন! যে 
তাই তো হেলা, 

বিজয়মন্ত্র বাজায় তস্্ী 

রাতের বেলা । 

তন্জাবিহীন অন্ধকারের 

বিপুল গানে 

অন্দ্রিয়া উঠে গৌরববাণী 

তাহার প্রাণে, 

তারার আলোয় কে তাহারে ছোয় 

বক্ষে এসে ॥ 
[ ২৭,৯২৮ শ্রাবণ ১৩৩৫ ] 

ছন্দোভেদ ইহাতেও লক্ষ্য করিতে হইবে; অনেক পাঠভেদ্দের কারণ তাহাই । 

ক পূর্ব সংকলিত রচনার অব্যবহিত পরে ইহার স্থান। ছুটিতেই উত্তর- 
বৈকালী -ধৃত যূল রচনার স্থান-কাল দেওয়! থাঁকিলেও, পরিবর্তনের কাল ২৭--৯২৮ 

শ্রাবণ ইহাতে সন্দেহ নাই। 
পরবর্তী সংকলন দ্বিধাভিন্ন; আলোচ্য পাগুলিপিতে প্রথমটি লাঞ্চিত এবং 

ছিতীয়টি গগ্রাহা' পাঠ-_ কেননা, বর্জনচিহ্ন নাই । 

৬৪ 

পান্থ পাখীর রিক্ত কুলায় : 

পাস্থ পাখীর রিক্ত কুলায় 

কান পেতে রয় ডালে 

পলাতকার পথের পানে 

পাতার অন্তরালে । 

বাসায় ফের। ডানার শব 

নিঃশেষে সব হল স্তব্ধ, 

সন্ধ্যাতারার মন্ত্র উঠে 

দিনের বিদায়কালে। ইত্যাদি 

দ্বিতীয় স্তবকে পরিবর্তন নাই, কোনো স্তবকেই ধুয়া” লেখ! হয় নাই, শেষ ছত্র : 
বেণুশাখার তালে ॥ / পরিবতিত পাঠের রচনা মনে হয়: ২৬৯২৭ অগস্ট, ১৯২৮ 
বা ১০.-১১ ভানত্র ১৩৩৫ | সবট। বর্জনচিহ্নিত। 

৯৯৩ 



গ্রাহথ পাঠ 

পান্থ পাখীর রিক্ত কুলায় আমি 

কান পেতে রই ডালে। 
সকালবেলায় নিল সে বিদায় সাগরতীর্থগামী 

গিরির অস্তরালে। 
ঘর-ফের! ষত ডানার শব গুণি, 

শেষ হয়ে যায়, আর কিছু নাহি শুনি; 

সন্ধ্যাতারার মন্ত্রজপের সময় ঘনায়ে এল 

দিনের বিদায়কালে ॥ 

চন্দ্রম। দিল রোমাঞ্চে চঞ্চলি' 

তরঙ্গ সিন্কুর। 

বনচ্ছায়ার রক্ধে রন্ধে মাণিক্য পড়ে গলি' 

জ্যোতম্সার বিন্দুর | 

সুপ্তিবিহীন অসীম শূন্যতা ষে 
সকল প্রহর হুহুঙ্কারিয়। বাজে 

বক্ষে আমার 3 বৈরাগী এই রাতের হাওয়ার স্থরে 
পল্লবকলতালে ॥ 

লক্ষণীয় এই যে, ছন্দোভেদ ঘটিয়াছে, কতকগুলি ছত্রে মাত্রাসংখ্য। বাড়াইয় স্তবকের 
ছাদও বদল করা হইয়াছে। এই পরিবতিত রচনার কাল ২৭ অগস্ট, বা ১১ ভাবের 
পরে কিন্তু ৭ কাতিক ১৩৩৪ তারিখের পূর্বে । অর্থাৎ, ১১ ভাত্র-১৭ কাতিক ১৩৩৪ । 
এই গীতিকবিতার সর্বশেষ পদ, এ সম্পর্কে ২৬-সংখ্যক পাদটীকা বিশেষ ত্রষ্টব্য | 

পরবর্তী আলোচনা যে কবিত! বা গান লইয়া, তাহার উত্ভবের ও ক্রমপরিণতির 
ইতিহাস বিচিত্র। দ্বিতীয়, বিশেষতঃ তৃতীয় স্চীপত্রে ( পৃ 19 ও 143 / পারম্পর্ে 
১০ ও ৪৭), যেমন ইহার উল্লেখ, তেমনি ত্রয়োদশ ও অ্রয়োবিংশ টাকায় ইহার 
বিষয় বল! হইয়াছে। ২৭-মংখ্যক রবীন্দ্রপাওুলিপির “19, পৃষ্ঠার পাঠ উদ্ধার করা 
যায় নাই তবে এটুকুই অঙ্গমান করা চলে যে, এই পাঠ ধপ্রবাসী'-পাওুলিপির 
অনুরূপ (বর্তমান গ্রন্থে “২৯, সংখ্যায় সেই পাঠই দেখা যায়), পক্ষান্তরে ইহার 
বীজরূপ কী ছিল এবং পরে পরে কী পরিবর্তন হইল সুস্পষ্ট রবীন্দ্রলেখান্কনে বিবৃত । 
যখী--. 

৯১৯ 



২৯ 
ক) স্বাক্ষর-কবিতায় পূর্বাভাস 

ওকি বটি লে রি 7০ 
চে ৮৫ /ঠন? ৮৮০ 

এরি লিন চন এ ॥ ॥ 

রা সি 
৮৩৩২ 

_ শ্রীমতী লীল। মজুমদারের স্বাক্ষরসংগ্রহ 
খ) রবীন্দ্র-পাগুলিপি ২৭, পৃ 19-ধৃতরূপ। পাঠোদ্ধার হয় নাই । রচন1 ১২ চৈত্র 

১৩৩২ তারিখের আগে অথবা ওই দিবসে। 

গ) ্রবাসী'-পাঙুলিপি তথ] বর্তমান গ্রন্থ -ধৃত রূপ। ২৯ বৈশাখ ১৩৩৩ তারিখে 

বা অব্যবহিত পূর্বে প্রবাসী-সম্পাদ্দকের উদ্দেশে প্রেরিত। এই পাঠ পূর্বোক্ত 
প্রচ্ছন্ন বা! অবলুপ্ত পাঠের প্রতিরূপ ন! হইলেও অনুরূপ হইতে পারে। 

ঘ) পরিবতিত রূপ 

5092240476৫ এ 237% 
মনের ০9 £?1% | 

29 +99১-47979৮% জর বে? রে 

27/243-494৮ গগানি-০/72ৰ নে পেশ, 
পি নিন পরমন্ন এরম ওহে! 

এনা ৮5 এখন), ৮ ৮০)-পীপাধ। 
£িলারিক লস এগু্চর কা্িন লিন 

শ্তিণ +9৭৮ দহ স্কিন প্রিসিগ ॥ 
৯দের্ভপ্রেধে এতে ঠাব 24৮৫ ভেদ 
থে নর্থ নি গেলো গোপন কেলি, 

ঠী13 শেন” খে £৭ গনী সিসি | 
__রবীন্দ্র-পাুলিপি ২৭, পৃ 143 

৯৯২ 



4145 পৃষ্ঠ! ধৃত লাঞ্ছিত এবং সম্ভবতঃ বঞ্জিত / অপ্রকাশিত ইংরেজি রূপাস্তরের রচনা : 

১৭ জুলাই ১৯২৬ বাঁ ১ শ্রাবণ ১৩৩৩। বাংলা রচনা যে ওই দিনে বা উহার 

অব্যবহিত পূর্বে তাহা অনুমান কর। চলে । 

৬) প্রচল গীতরূপ 

আধারের লীলা আকাশে আলোঁকলেখায় লেখায় 

ছনের লীল! অচল কঠিন মুদে | 
অরূপের লীল। অগোণ। রূপের রেখায় রেখায়, 

স্তব্ধ অতল খেলিছে তরল তরঙ্গে। ৪ 

আপনারে পাওয়া আপন'-ত্যাগের গভীর লীলায়, 
ূদ্তির লীলা! যূর্তিবিহীন কঠোর শিলায় 

শাস্ত শিবের লীল। ষে প্রলয়জ্রভঙ্গে ॥ 

শৈলের লীল! নির্বরকলকলিত রোলে, 
শুভ্রের লীল। কত ন৷ রঙ্গে বিরলে । 

মাটির লীলা যে শশ্তের বামু-হেলিত দোলে, 
আকাশের লীল। উধাও ডানার বিহঙ্গে । ঠ 

স্বর্গের খেল! মর্ত্যের শ্লান ধৃলায় হেলায় । 
ছুঃখেরে লয়ে আনন্দ খেলে দোলন-খেলায়, 

শোর্য্যের খেল! ভীরু মাধুরীর আসঙে ॥ 
-_রবীন্দ্রপাগুলিপি ১২৭, পৃ 57 

রচন। ৭৯১০ ভাদ্র ১৩৩৫ তারিখে, কেনন। এই খসড়া-পাঙুলিপিতে পূর্ববর্তী রচনায় 
তারিখ ২৩ অগস্ট. ১৯২৮ বা ৭ ভাত্র এবং পরবর্তী রচনার তারিখ : ২৬ অগস্ট. ১৯২৮ 
বা ১০ ভাত্র ১৩৩৫। মূলতঃ মহুয়া কাব্যে সংকলনের উদ্দেশে রচিত মনে হয়। 
গীতবিতান-ধৃত প্রচল গীতরূপে একটি মাত্র পাঠপরিবর্তন চতুর্থ ছত্রে, “খেলিছে" স্থলে : 
খেলায় / একাদশ ছত্রে একটি পাঠপ্রমাদ-জনিত মুদ্রণপ্রমাদও সম্ভবতঃ আছে-_ 
“ডানার' স্থলে : ভাষার / তাৎ্পর্যের দিক দিয়! অনাহৃত ব! অবাঞ্ছিত মনে হয়। 

পাঠবৈচিত্র্যের সংকলন শেষ করা গেল। কৌতুহলী তথ। কাব্যজিজ্ঞান্থ পাঠক বর্তমান 
গ্রন্থ, গীতবিতান, মহুয়া, প্রাসঙ্গিক অন্থান্য নাটক / কাব্য মিলাইয়৷ দেখিলে আরও 
অনেক পাঠভেদ দেখিতে পাইবেন। নিজের লেখা নিজে নকল করিতে গিয়াও কবি 

পাঠ বদল করেন নাই, এ দৃষ্টান্ত বিরল হইতে পারে। “এই পাঠ অথবা এই ছত্র 
ভালো” “এটি ভালো নয়” আশু এরূপ সিদ্ধান্তের লোভ সংবরণ করিলে হয়তো দেখা 

১৫ক ১৯৩ 



যাইবে-_ বিভিন্ন পাঠের প্রয়োগ বা প্রয়োজন বিচিত্র আর বিশেষ উপযোগিতাও 

অবশ্যই রহিয়াছে । 

॥ সংকলন-স্থত্র ॥ বর্তমান সংকলনের অর্থাৎ অখণ্ড বৈকালীর ক্রমিক অঙ্ক -অন্গষায়ী-__ 

১-১৯১ ২১-৪* প্রবাসী'-পাওুলিপি হইতে। 
২৯১৪০ (শেষ-স্তবক) - ৪৮, ৫১-৬৪ ও ৬৬ পূর্বমুদ্রিত বৈকালী হইতে 

যাহার মূলাধার “এল্য,মিনিয়মের পাতে? কবির হাতের লেখা । 
৬৫) ৬৭, ৬৮ ও গ্রস্থপরিচয়-ধূত ৬৫,র পূর্বাভাস যে আদর্শ হইতে 

সেগুলি রহিয়াছে মহলানবিশ-সংগ্রহে। 
৪৯ ও ৫০, ব্যবহারযোগ্য অন্য রবীন্দ্রপাুলিপির অসদ্ভাবে, ১৩১৪ 

বৈশাখে মাসিক বস্থমতী পত্রে মুদ্রিত লিপিচিত্র হইতে ঈষৎ 

বধিতাকারে গৃহীত। 

সর্বশেষ দুইটি গান (৬৭ ও ৬৮) ধাতুপজ্রে লেখা উত্তর-বৈকালীতে আদৌ না 
থাকিলেও, স্বাধিকারে উহাতে তাহাদের স্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ 

নাই। কেননা, বৈকালী-রচনাপর্বের সহিত ওই ছুটি গান অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং 
সংগীতে যেমন সম বা শম, সর্বশেষ গানে তেমনি সমুদয় বৈকালীর অভীষ্ট পরিণাম 

ব1 স্ুসংগত সমাপ্তি 

॥ স্বীকৃতি ॥ সম্পূর্ণ 'প্রবাসী'-পাুলিপি পাওয়া গিয়াছে ও ব্যবহারের সুযোগ হইয়াছে 
শ্রীমতী শান্তা নাগের সৌজন্যে । 

বৈকালীর বহু গানের প্রতিচিত্রণ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশের 

সৌজন্যে সম্ভবপর হইয়াছে । 
বহু গানের রচনাকাল জানিবার সুযোগ দেন শ্রেয় অনাদিকুমার দৃশ্তিদার। 

“নটার পুজা*র রবীন্দ্রপাওুলিপি দেখিবার স্থষোগ দেন শ্রীসস্তোষকুমার ভঙ্জ ও 
শ্রীমতী গৌরীদেবী। 

গ্রন্থসম্পানায় বহু তথ্যের সন্ধান দিয়াছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন এবং 
শ্রশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় । 

সম্পাদন! ও গ্রন্থপরিচয়-রচন! : শ্রীকানাই সামস্ত 



বর্ণানুক্রমিক স্মৃচীপত্র 

লৃচন| 

অনস্তের বাণী তুমি 
অনেক কথা যাও ষে বলে 

আকাশ, তোমায় কোন্ রূপে মন 

আকাশে তোর তেমনি আছে ছুটি 

আজি এই মম সকল ব্যাকুল 

আধারের লীল! আকাশে আলোক-লেখায় 

আধারের লীলা আকাশে আলোক লেখায় লেখায় 
আঁধারের লীল। আকাশে আলোকলেখায় লেখায় 

আধারের লীলা আলোর রঙ্গ বিরঙ্গে 

আধেক ঘুমে নয়ন চুমে 

আপন গানের টানে, আমার 

আপনহারা মাতোয়ার। 

আপনারে দিয়ে রচিলি রেকি এ 

আপ.নি আমার কোন্খানে 

আমার প্রাণে গভীর গোপন 

আমার প্রাণের জাগরণী দৃতী 
আমার মুক্তি গানের স্থরে 

আমার লতার প্রথম মুকুল 

এ পথে আমি যে গেছি বার বার 

এবার এল সময় রে তোর 

এসো আমার ঘরে 

এসো এসো প্রাণের উৎসবে 

গে! জলের রাণী 

ওগো! স্ন্দর, একদা! কী জানি 

কাদার সময় অল্প ওরে 

কার চোখের চাওয়ার 

কী পাই নি তারি হিসাব মিলাতে 

সংখ্য। 
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কী ফুল বরিল বিপুল অন্ধকারে 

কেন রে এতই ঘাবার স্বর! 

কোথ। যাবে সে কি জান নেই 

কোথায় ফিরিম পরম শেষের অন্বেষণে 

ক্ষত ঘত ক্ষতি যত 

চপল তব নবীন আখি ছুটি 
চাহিয়। দেখে। রসের শোতে শ্রোতে 

চোখের চাওয়ার হাওয়ায় দোলায় মন 

ছুটির বাশি বাজ.ল যে এ 

জানি, তোমার অজান। নাহি গো 
তপস্থিনী হে ধরণী, ওই যে তাপের বেল। আসে 
তব অমূর্ত বাণী 

তুমি উষার সোনার বিন্দু 
তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে 
তোমার অরূপ বাণী 

তোমার কীণা আমার মনোমাঝে 

তোর ভিতরে জাগিয়া কে যে 

দিন পরে যায় দিন 

দিনের বেলায় বাঁশি তোমার 
দে পড়ে দে আমায় তোর। 

দোলে প্রেমের দোলন টাপ। 

নাই, নাই ভয়, হবে, হবে জয় 
নিশীথে কী কয়ে গেল মনে 

নিঃস্ব ষে রয় শৃন্ত পাত্রে 
নৃপুর বেজে যায় রিনিরিনি 

পথ এখনে। শেষ হল না 

পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে 

পরবাসী চলে এসে। ঘরে 

পরবাসী চলে এসো ঘরে 
পাতার ভেল। ভামাই নীরে 

পাস্থ পাখীর রিক্ত কুলায় আমি 
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পাস্থপাধীর রিক্ত কুলায় কান পেতে রয় ভালে 
পাস্থপাধীর রিক্ত কুলায় / গহন গোপন ভালে 

ফাগুনের নবীন আনন্দে / গানখানি : 

ফাগুনের নবীন আনন্দে / বাণী মোর 

ফুল রসের দোলন চাপা 

বনে যদি ফুট্ল কুসুম 

সত্তর দত তুমি 
বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন হবে 

বাশি আমি বাজাই নি কি 

বাঁশি যখন থামবে ঘরে 

বিনা সাজে সাজি দেখ। দিয়েছিলে কবে 

বিরস দিন, বিরল কাজ 

ভালে। লাগার শেষ যে ন। পাই 

মরণমাগরপাঁরে তোমরা অমর 

মাঘের বিদায়ক্ষণে 

য1 পেয়েছি প্রথম দিনে 

রয় ষে কাঙাল শূন্য হাতে 
লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি 

শেষ বেলাকার শেষের গানে 

সকাল বেলার আলোয় বাজে 

মে কোন্ পাঁগল যায় পথে তোর 

সেই ভালে! সেই ভালো 

হার মানালে ভাঙিলে অভিমান 

হে চির-নৃতন আজি এ দিনের 
হে মহাঁজীবন, হে মহামরণ 
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রস্থপরিচয়-ঘৃত গীতিকধিতার পৃথক্ ক্রমিক সংখা নাই 

বন্ধনীবন্ধ সংখ্যায় পূর্বপাঠের নির্দেশ 
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বিশ্বভারতী গ্রন্থনব্ভীগের পঞ্চাশত্ব্্ষ-পুতি উপলক্ষে 
প্রকাশ : ৩২ আষাঢ় ১৩৮১ : ১৭ জুলাই ১৯৭৪ 

শ বিশ্বভারতী ১৯৭৪ 

প্রকাশক রণজিৎ রায় 
বিশ্বভারতী | ১০ প্রিটোরিক্। স্ত্রী | কলিকাতা ১৬ 

মক্রক শ্রীন্র্যনারায়ণ ভট্টাচার্য 
তাপসী প্রেস। ৩* বিধান সরণী । কলিকাতা ৬ 
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